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INTRODUCERE
În acest volum se cuprind publicaþiile polemice ºi politice din ultimii ani ai
vieþii lui Haret.

I
Vom vorbi întâi despre broºura intitulatã „Criza bisericeascã“, apãrutã în 1912.
Pentru generaþia de dupã rãzboiul cel mare, chestiunea aceasta este uitatã;
iar, dupã reforma organizãrii bisericii din România, ea nu mai are actualitate.
Totuºi, fiindcã e vorba de a judeca în întregime activitatea lui Haret ca om politic, se impune sã privim cu oarecare amãnunte atât desfãºurarea acelei crize cât
ºi împrejurãrile politice de atunci.
* * *
În ultimul an al celui de al treilea ministeriat, Haret a fost adesea acuzat, nu
numai de adversari politici, dar, in petto(1), chiar de amici politici, cã a produs greutãþi ºi încurcãturi guvernului din care fãcea parte. Între altele, proiectul pentru
modificarea legii sinodale a fost un bun prilej pentru asemenea manifestãri.
* * *
Va trebui sã arãtãm îndeosebi ce s-a întâmplat în timpul cât a fost Haret ministru ºi ce s-a întâmplat dupã aceea.
Prima întrebare care se înfãþiºeazã celui care voieºte a cerceta lucrurile este
aceasta: de ce a fãcut Haret acest proiect de lege? Fost-a ambiþiunea unui om politic, doritor de a-ºi lega numele de o reformã importantã? Fost-a dorinþa de a atrage asuprã-ºi privirile þãrii, pornirea spre aventurã, cãutarea scandalului care sã-i
dea aureola de mare politician, dacã nu de om politic? Pentru cine a putut cunoaºte pe Haret omul, rãspunsul nu poate fi decât negativ. Nu era în firea lui sã
porneascã la drum fãrã sã-ºi ia toate mãsurile pentru a ajunge la þintã. Afarã de
aceasta, opera sa ministerialã era, în 1909, destul de importantã încât n-avea
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nevoie sã i se mai adauge ceva în plus. A trebuit dar sã fie o adâncã convingere cã
va putea face un serviciu þãrii sale.
Pentru cineva care n-ar ºti ce mai lucrase înainte Haret ºi cum lucrase, examinarea împrejurãrilor ar fi îndestulãtoare ca sã-i dovedeascã temeinicia acþiunii lui Haret.
* * *
Haret avea, fireºte, prin studiile ce fãcuse, o educaþiune raþionalistã, o libertate
de spirit în judecarea oamenilor ºi evenimentelor, care fãcuse pe unii din adversarii
sãi sã-l numeascã ateu, deºi aº putea afirma, fãrã sã fiu dezminþit, cã aceia erau
„duºi la bisericã“ mai puþin decât el. Mi-aduc aminte, în privinþa aceasta, campania
pornitã contra lui în 1908 când a chemat la locul de secretar general al Ministerului
pe Dim. A. Teodoru(2), fost socialist militant într-o vreme ºi despre care se zicea cã
nu ºi-ar fi botezat copiii. Era ocazie binevenitã pentru politicienii care ºtiu sã se
agaþe de orice fapt puþin însemnat ºi sã-i mãreascã proporþiile aºa fel ca sã
serveascã la anumite scopuri nu totdeauna vrednice de laudã.
Nu este exclus ca un om de ºtiinþã sã fie în fundul sufletului sãu un religios:
s-au vãzut câteva exemple celebre(3); deci nu se poate susþine în mod peremptoriu cã orice om cu pregãtire ºtiinþificã trebuie sã nu iubeascã biserica. Dar este
sigur cã orice om politic serios recunoaºte influenþa credinþei religioase în viaþa
popoarelor. Dacã sufletul omenesc trebuie sã aibã o frânã care sã opreascã pornirile animalice care zac în el, pentru mare parte din omenire frâna este în legiuirile represive, dar ºi – poate chiar mai mult – în poruncile religiei ºi îndeosebi ale creºtinismului. Acestea se pot prea bine concilia cu convingerile
formate printr-o culturã înaltã despre necesitatea onestitãþii ºi a altor virtuþi care
înalþã pe om ca individ ºi ca membru al societãþii.
Oricum ai privi deci lucrurile, trebuie sã gãseºti foarte natural ca un om ca
Haret sã iubeascã biserica þãrii sale ºi sã-i doreascã o cât mai puternicã influenþã
asupra locuitorilor.
Dar influenþa aceasta este, în bunã parte, condiþionatã de calitatea slujitorilor bisericii. Oricât adevãr ar fi în recomandaþia popularã „Fã ce zice popa, nu
ce face el“, nu se poate tãgãdui cã exemplul acestora are greutatea lui. Haret a
avut prilejul sã se ocupe de modul cum se pregãtesc viitorii preoþi, încã din
1884, când era inspector al ºcoalelor ºi mai apoi ca secretar general al
Ministerului. Se ºtie rolul ce a avut el în lupta întreprinsã de ministrul D. A.
Sturdza pentru înlãturarea relelor care fãceau atunci ca seminariile preoþeºti sã
nu serveascã mai deloc scopului pentru care fuseserã înfiinþate. Cu timpul,
situaþia s-a îndreptat. ªcolile preoþeºti au dat elemente din ce în ce mai bine
pregãtite, s-a ajuns chiar sã se înfiinþeze o facultate de teologie în Bucureºti; dar
apropierea de popor a slujitorilor bisericii nu s-a realizat în mãsura în care s-ar
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fi cuvenit, ºi preoþimea întãritã acum cu o întinsã culturã teologicã, recunoscând
aceastã scãdere, socotea cã avânturile ºi putinþa ei de acþiune ar fi mãrginite de
faptul lipsei de legãturã între ea ºi clerul superior, adicã episcopatul.
Se mai întâmplase în ,,Epoca“ aceea oarecare fapte care produseserã
tulburãri în sânul înaltului cler: cu câþiva ani mai înainte caterisirea mitropolitului Ghenadie ºi revenirea Sinodului asupra hotãrârii sale, apoi – mai aproape
de anii de care ne ocupãm – demisiunea mitropolitului Moldovei, Partenie, în
niºte împrejurãri care îl puneau într-o luminã destul de urâtã.
În asemenea situaþiune, Haret a socotit cã trebuie sã se facã ceva pentru a
se îmbunãtãþi aceastã stare de lucruri, pentru a face sã înceteze lâncezeala în
care se gãsea biserica creºtinã a României.
* * *
Se poate afirma cã în primul rând l-a sedus pe Haret reforma bisericii
ortodoxe din Transilvania, fãcutã de ªaguna(4), ºi dupã aceasta a redactat primul
sãu proiect, cu gândul de a apropia preoþimea de mir de episcopat ºi de laici. La
aceastã idee l-a condus, fireºte, ºi votul Divanului ad hoc al Moldovei din 1857,
cãci de acolo se vedea cã chestiunea s-a discutat cândva ºi în principate. La redactarea propunerii de atunci au contribuit, pe lângã o sumã de laici (ca Lascãr Catargiu, Anastase Panu, Petre Mavrogheni, Manolache Costache º.a.) ºi doi arhimandriþi: Melhisedec ªtefãnescu(5) ºi Neofit Scriban(6), care au avut – mai apoi – rol
important în publicistica ºi în activitatea noastrã bisericeascã. Iatã propunerea
votatã: „înfiinþarea unei autoritãþi sinodale centrale pentru treburile duhovniceºti,
canonice ºi disciplinare, unde va fi reprezentatã ºi preoþimea fiecãrei eparhii“.
Sã se gândeascã orice om imparþial: înainte chiar de a studia anteproiectul
de reformã al lui Haret, poþi sã te îndoieºti despre temeiurile bisericeºti ºi
politice ale ei, când se sprijinã pe o reformã realizatã de un episcop erudit ºi pe
o propunere venitã de la doi cãlugãri cãrturari ºi de la niºte bãrbaþi politici care
au reprezentat în istoria noastrã ideea conservatoare? Eu cred cã chiar sub
aceastã formã dacã s-ar fi prezentat proiectul lui Haret, el ar fi putut sã fie
susþinut cu argumente destul de serioase ºi ar fi trebuit sã-l voteze ºi un
parlament conservator, nu numai unul liberal.
Haret, însã, deºi nu putea sã creadã cã un ªaguna ar fi fãcut ceva contra
intereselor bisericii sau cã un Lascãr Catargiu ºi alþi patrioþi români ar fi putut
primi ceva care sã fie contra intereselor þãrii, deºi vedea cã în Rusia sunt membri
în Sinod doi arhimandriþi ºi un simplu preot, tot asemenea în Serbia ºi în Grecia1,
ºi-a zis totuºi cã e bine sã consulte ºi pe oamenii de atunci. În acest scop a adus
1. Vezi vol. VI, p. 183, din colecþia de faþã.
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proiectul sãu la cunoºtinþa bãrbaþilor politici adversari ai Partidului Liberal ºi la
cunoºtinþa oamenilor bisericii. Ascultând pe unii ºi pe alþii, ºi-a modificat proiectul de mai multe ori, lucru pe care l-a mãrturisit însuºi. De ce? El – care era
acuzat de regulã cã este un autoritar ºi un încãpãþânat – dorea ca o asemenea lege,
care urmãrea scopuri atât de înalte ºi fãrã vreo preocupare de interese de partid,
sã se facã printr-un consens general, cãci nu se putea zice cã ar fi fost o doctrinã
liberalã în aceastã privinþã, ba încã unii oamenii politici conservatori (cum a fost
P.P. Carp) au declarat cã ei ar fi fost partizanii unei reforme mai radicale.
Dintre oamenii bisericii, cred cã acela care l-a influenþat mai mult a fost
mitropolitul Atanasie(7). Am avut ocazia sã-l cunosc de aproape, pe când era
episcop, ºi sã lucrez alãturi de el în comisiunea pentru alcãtuirea programelor
din 1899 ale învãþãmântului secundar. Era un spirit, nu zic sectar, dar apãrãtor
fãrã ºovãire al intereselor bisericii, gelos ca drepturile ei sã nu fie atinse cât de
puþin ºi critica aspru profesorimea laicã fiindcã i se pãrea cã nu vrea sã facã destul loc preocupãrilor de naturã bisericeascã în organizarea nouã ºcolarã. A publicat atunci chiar o broºurãl pentru susþinerea ideilor sale. Se putea oare admite
ca acest om, ajuns în fruntea Episcopatului român, având acum o autoritate ºi
mai mare, sã facã sau sã lase a se face – cu voia lui – ceva contra intereselor
bisericii, chiar mai strâmt înþelese? S-a zis: era mitropolit liberal (fiindcã fusese
ales când erau liberalii la guvern). Dar, dacã admiþi cã i s-ar fi frânt cerbicia de
altã datã ºi ar fi vrut sã serveascã Partidul Liberal – ºi deci pe Haret – atunci de
ce nu ar fi primit prima soluþie a lui Haret (adicã în Sinod sã fie reprezentatã ºi
preoþimea)? Dupã sfatul lui, însã, Haret a renunþat la prima sa idee ºi a înfiinþat
Consistoriul superior bisericesc (cu preoþi de mir, cu câþiva cãlugãri ºi câþiva
laici) ºi acest Consistoriu pe de o parte avea sã se ocupe cu chestiuni care pânã
aici se rezolvau de Ministerul Cultelor ºi sã dea hotãrâri, iar pe de alta cu unele
care pânã aici erau în competenþa Sinodului ºi sã exprime deziderate ce trebuia
sã aibã ratificarea Sinodului.
Caracterizând sensul proiectului aºa cum l-a alcãtuit în urmã, Haret zice:
„Ambiþia noastrã era sã cercãm a face din cler o forþã activã ºi vie, pusã in
servicul naþiunii; sã cãutãm sã apropiem cât se va putea mai mult clerul de sus
de cel de jos, pentru a înlesni acþiunea lor comunã, permiþându-le sã se cunoascã ºi sã se aprecieze mai bine, pentru a mãri autoritatea celui dintâi ºi
încrederea în sine a celui de al doilea“2.
Astfel modificat, proiectul lui Haret a fost citit în particular mai multora din
membrii Sinodului – poate, tuturor – ºi a fost aprobat de cei mai mulþi, necombãtut de niciunul, dar cu rezerva expresã a unuia singur: episcopul Gherasim
1. Broºura intitulatã: Noua lege a învãþãmântului ºi religia în ºcoalele secundare.
Bucureºti, 1898.
2. Vol. IX, p. 62.
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Safirin al Romanului. Mitropolitul primat însuºi a primit sã fie raportorul proiectului în Senat.
Aici discuþiile au fost lungi. Atunci episcopul Gherasim iese din rezerva sa ºi
afirmã cã creaþiunea Consistoriului Superior este contrarie canoanelor. Aceasta
nu putea sã-l mire pe Haret. Mirarea lui a fost, însã, mare când a vãzut cã
reprezentanþii opoziþiei ºi îndeosebi ai Partidului Conservator unit cu junimiºtii, al
cãror ºef admisese principiile proiectului, îl atacã cu violenþã. Cu toate acestea,
legea se voteazã ºi în Senat ºi în Camerã, unde-l combãtuse deputatul N. Iorga1.
Acum începe partea a doua a chestiunii.
Votatã în martie 1909, legea avea sã se aplice fãcându-se regulamentul
Consistoriului, dupã care urma ca acesta sã înceapã a funcþiona. Vine sesiunea
din mai a Sf. Sinod, ea se desfãºoarã fãrã ca sã se întâmple ceva deosebit.
În sesiunea din octombrie însã, la 12 ale acelei luni, episcopul Gherasim
depune pe biroul Sf. Sinod o întâmpinare în care susþine cã legea este anticanonicã, cum zisese ºi în Senat, ºi cã el nu se va supune ei, nici nu va mai veni la
Sinod. Ce spera de la Sinod? Ce putea face Sinodul? Chiar dacã majoritatea membrilor lui ar fi fost de pãrerea episcopului Gherasim, de vreme ce nu reuºise sã
împiedice votarea ei, nu putea face nimic valabil acum, dupã trecerea timpului,
dupã ce lucrase regulamentul noii legi. Dar faptele nu erau aºa. Membrii Sinodului, câþi erau senatori, votaserã legea, ba unii luase cuvântul ca s-o susþinã. Era
natural ca acestea sã fie ºtiute ºi înþelese de episcopul Gherasim, mai ales cã el
însuºi declarase cã se va resemna ºi nu lãsase nici sã se înþeleagã cã ar putea
ajunge la o rezistenþã activã2. Fireºte, Sinodul nu a dat nicio urmare intervenþiei
episcopului, deºi acesta ameninþa cu afurisenia ºi declara cã rupe orice legãturã
canonicã cu el. Episcopul ºtia bine cã Sinodul n-are ce sã facã ºi cã urmarea logicã
a acþiunii sale este sã-ºi dea demisiunea. Dar tocmai la aceasta nu voia sã ajungã.
Ce se întâmplase? Haret îºi pune ºi el întrebarea, dar nu vrea sã fie prea precis.
I se pare natural cã cineva ,,a deschis capul“ celui nemulþumit pentru ca sã-l transforme într-un rãzvrãtit. Aºa a zis în Senat; a precizat mai mult în broºura de care
ne ocupãm: a fost jocul partidelor din opoziþie. Erau atunci douã partide: vechiul
Partid Conservator, unit cu junimiºtii, ºi noul Partid Conservator-Democrat,
prezidat de Take Ionescu. În 1909, fiecare spera cã va lua el cârma, dupã retragerea
liberalilor. Atunci s-a petrecut un fapt pe care nu-l putem decât deplânge.
Pe când se discutau diferitele forme ale proiectului lui Haret, conservatorii
puri îl aprobau, ceilalþi îl combãteau, dar nici ei cu o mare vehemenþã. Când
1. Vezi în colecþia de faþã, vol. VI, p. 175 º.u.
2. În ºedinþa Senatului de la 6 martie 1909 (vezi Dezbaterile Senatului 1908–1909, p.
925). Episcopul a zis: „dacã s-ar întâmpla ca statul sã nu ne mai fie prieten, cum ne este, noi
ºi atunci suntem datori sã respectãm statul ºi legile sale, cu singura deosebire ca sã ne
spunem ºi noi cuvântul“.
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vine proiectul în discuþia Parlamentului, toatã opoziþia e contra lui. Se vedea cã
respingerea acestui proiect ar putea aduce cãderea guvernului ºi deci… ,,e rândul nostru“, zicea fiecare.
Dar proiectul se voteazã, deci prilejul aºteptat pare pierdut. Atunci începe
acþiunea ascunsã. Trec ºase luni de zile ºi în acest interval totul se pune la cale:
Episcopul Gherasim va începe lupta, cerând înlãturarea legii sau schimbarea ei
în punctul nevralgic: „Consistoriul superior“. Din douã lucruri, unul: ori guvernul va ceda ºi atunci va fi nevoit sã se retragã dupã un act atât de ruºinos; ori se
va împotrivi, va da în judecatã pe Gherasim, Sinodul îl va caterisi, se va produce
scandal ca în vremea afacerii Ghenadie ºi guvernul se va retrage ca ºi atunci.
Cred cã rolul cel mai important în organizarea acestei lupte l-a avut,
desigur, Partidul Conservator-Democrat, fiindcã centrul acþiunii este ziarul „Adevãrul“(8), condus de C. Mille(9), amicul lui Take Ionescu. Acest ziar mai totdeauna s-a arãtat adversar lui Haret, fiindcã ºtia cã este dintre miniºtrii cu mâna
strânsã în administrarea banilor statului, care nu lãsau sã curgã sumele acordate
ziarelor pentru publicitate dupã consideraþiuni personale, cum procedau alþii
care reuºeau sã rãmânã neatacaþi pe când guvernul din care fãceau parte era
lovit cu asprime.
De aceea, în campania de presã dusã contra lui Haret ºi contra guvernului
liberal se striga adesea: „Dacã nu vã convine ce face episcopul Gherasim, daþi-l
în judecatã! Vã este fricã! Haret e un fricos! Vede cã a greºit-o, cã a cãlcat canoanele, cã a transformat biserica româneascã într-o bisericã ereticã ºi i-e ruºine
sã dea îndãrãt, i-e fricã sã meargã înainte“.
Ca sã precipite lucrurile într-un sens sau în altul, episcopul depune la Sinod,
la începutul lui decembrie 1909, un alt protest contra legii, declarã cã el n-o va
aplica în eparhia lui. Sã vedem – îºi va fi zis el – cum are sã se prezinte biserica
noastrã împãrþitã în douã: într-o serie de eparhii aplicându-se o lege, iar într-o
eparhie neaplicându-se.
De faptul acesta s-a servit Partidul Conservator-Democrat pentru ca sã
intervinã ºi, în adevãr, în ziua de 15 decembrie 1909, C. Dissescu adreseazã o
interpelare ministrului de Culte, înfãþiºând situaþia creatã în bisericã ºi întrebând
ce mãsuri intenþioneazã ministrul sã ia. Afirmând cã intervenþia sa porneºte dintr-o mare dragoste pentru liniºtea bisericii, arãta diferitele posibilitãþi de a
soluþiona conflictul ºi gãsea cã cea mai bunã – singura bunã – este ca Haret sã
modifice legea, cãci trebuie sã fie acum convins cã ea este anticanonicã, dupã
cum s-a convins el însuºi, care la început ezita. ªi – cum ºtia Dissescu câteodatã
sã poetizeze chestiile cele mai aride – aratã pe episcop ca un adevãrat ierarh ca
acei din vremea persecuþiilor, gata sã moarã pentru credinþa lui: „Nu vedeþi cum
îl admirã toatã lumea, chiar acei care nu prea sunt bine edificaþi despre cele conþinute în canoane, când îi vede tenacitatea cu care susþine convingerea sa? Nimic alt decât interesul bisericii – în sensul înalt al doctrinei adevãrate – nu
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îndeamnã pe episcop în ceea ce face! Sufletul lui curat nu poate fi liniºtit când
vede cã se lovesc temeliile principiale ale bisericii ortodoxe. Vreþi pace în
bisericã? Lãsaþi-o aºa cum au aºezat-o sfiinþii pãrinþi, n-o stânjeniþi în mersul ei,
cãci Hristos va pedepsi pe cei ce stricã aºezãmântul lui ºi fiindcã – el, Gherasim
– nu vrea sã cazã asupra-i blestemul celui de sus, îl aruncã asupra celor pãgâni
ºi vameºi, care sunt fraþii lui din Sinod“.
Haret a arãtat în rãspunsul sãu – în ºedinþele Senatului de la 15 ºi 16 decembrie – cã nu duhul creºtinesc, nu dragostea de pãstoriþii sãi determinau pe
episcop în mãsurile ce lua spre administrarea eparhiei, ci duhul diavolesc al
trufiei ºi credinþa cã este deasupra legilor.
Dar atitudinea lui în chestia legii sinodale era oare, în adevãr, aºa „frumoasã“,
cum zicea Dissescu? Sã fi fost o adâncã convingere cã chemarea preoþilor de mir
alãturi de episcopi este o erezie atât de mare încât sã prefere orice numai sã n-o
vadã aplicatã? O analizã scurtã a faptelor dovedeºte contrariul. În discursul þinut
în Senat la începutul discuþiei proiectului lui Haret, în martie 1909, episcopul a
vorbit ºi despre o altã necanonicitate a legii, despre existenþa arhiereilor, care sunt
episcopi fãrã eparhie, ceea ce este oprit de canoane. A stãruit mult, a adus
argumente numeroase, încât Dissescu a declarat cã se convinge ºi el.
Aceºti arhierei nu erau propuºi prin proiectul lui Haret, ci existau mai de mult
ºi nu putea fi – ºi nici n-a fost – vorba de desfiinþarea lor. Atunci, dacã erezia
existenþei arhiereilor era o convingere tot atât de adâncã precum era chestia
Consistoriului superior, de ce episcopul Gherasim a primit sã fie ºi el arhiereu (fãrã
scaun) ºi apoi sã stea în Sinod alãturi de alþi fraþi necanonici? De ce acum nu poate
sta alãturi de cei care au votat Consistoriul cu preoþi de mir? ªi apoi, de ce a aºteptat
din martie pânã în octombrie, fãcând în acest interval acte care arãtau cã poate sta
alãturi cu fraþii sãi la anumite ceremonii la care participase ºi el slujind?
Orice om nepãrtinitor va trage concluzia cã alte consideraþii – cu totul omeneºti, nu bisericeºti – l-au îndemnat sã iasã din resemnarea de la început ºi sã ia
atitudine rãzboinicã ºi dârzã.
Care erau acelea? Ne spune Haret. În 1909, înainte de a veni proiectul în
discuþie particularã, erau vacante douã locuri de mitropolit: al Ungro-Vlahiei ºi
al Moldovei. Atunci profesorul Chiricescu(10) a fãcut sã se transmitã ministrului
de Culte rugãciunea de a alege pe Gherasim mitropolit, adãugând: ,,El e cel mai
bun ºi va fi ºi pace în bisericã“.
Haret, care cunoºtea modul cum Gherasim conducea eparhia sa, fireºte, nu
putea sã-l propunã; dar nu înþelegea ce înseamnã partea a doua a motivãrii aduse
de amicul episcopului. Era o ameninþare neînþeleasã, dar sensul ei a început a
se preciza cu mersul împrejurãrilor.
În ianuarie 1910, episcopul aduce iarãºi în Sinod chestia modificãrii legii ºi
Haret zice cã, dacã se va dovedi cã existã imperfecþiuni sau greutãþi în aplicarea
ei, va cere el însuºi modificarea ei. Sinodul, fireºte, a luat act de declaraþia
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ministrului; dar episcopul, întrebat de Haret, care sunt anume articolele care
doreºte sã fie modificate ºi în ce sens, n-a rãspuns nimic. Dar, în ºedinþa Senatului de la 3 februarie 1910, episcopul adreseazã ministrului o interpelare prin
care cerea sã se facã imediat modificarea legii, pe motivul cã Sinodul a declarat-o necanonicã.
Motivul nu era adevãrat. Haret a citit textul încheierii Sinodului ºi a arãtat
ce declarase el. Fireºte cã nu se putea o atitudine mai logicã ºi mai lealã.
De aici o nouã supãrare a episcopului, de aici articole violente în ziare, de
astã datã nu în contra legii, dar în contra Mitropolitului Atanasie, acuzat de
imoralitate, deci nedemn de a se opune acþiunii lui Gherasim, nedemn de a sta
în Sinod, nedemn de a mai fi mitropolit.
Atunci înþelege Haret rostul conversaþiunii ce avusese cu profesorul
Chiricescu la 6 ianuarie 1910 ºi rostul ameninþãrii aceluiaºi în 1909 cã va fi pace
în bisericã numai dacã episcopul Gherasim va fi ales mitropolit. Iatã cum este
descrisã acea scenã din ianuarie, demnã de un roman foileton senzaþional:
„Cu aerul sãu cucernic, d-sa scoate din buzunar un pachet de scrisori vechi,
alege una din ele ºi mi-o citeºte, subliniind cu înþeles anumite fraze ºi cuvinte
ca sã mã facã sã le pricep mai bine. Aceasta era scrisoarea pe care, cu 11 ani mai
înainte, în septembrie 1899, P.S. Atanasie, pe atunci episcop al Râmnicului, o
adresase dlui Chiricescu, amicul sãu cel mai intim, pentru a-i cere un oarecare
serviciu. Amicul intim, omul în care un prieten îºi pusese toatã încrederea, care
ocupa în societate un loc înalt când primise scrisoarea lui Atanasie, ceea ce a înþeles a fost cã ea putea sã fie într-o zi o armã ºi un bun mijloc de câºtig pentru
dânsul… Ascultam îngrozit lectura pe care mi-o fãcea dl Chiricescu, cu glasul
lui potolit, cu miºcãrile lui cuvioase; îl ascultam când îmi vorbea, punând ochii
în pãmânt cu evlavie, urmãream ºirul gândurilor lui pe când, cu cea mai deplinã
liniºte, comitea cea mai mare infamie ce se putea închipui ºi-mi ziceam cã am
în faþa mea o fiinþã în adevãr excepþionalã, care reuºise sã întrupeze în ochii mei
un adevãrat cap-de-operã de fãþãrnicie, perversitate ºi rãutate“.1
Ce voia profesorul? Venea în numele episcopului Gherasim spunând cã,
dacã guvernul l-ar da în judecatã, el are cu ce sã se apere.
Emisarul episcopului a arãtat scrisoarea ºi membrilor Sinodului ºi mai multor oameni politici.
De aceea, în ziua de 3 februarie, episcopul Gherasim a putut sã spunã orice,
a putut sã ridice tonul ameninþãtor faþã de ministrul care ºtia ce armã are în
mânã ºi ministrul trebuia sã tacã. E adevãrat cã chestiunea nu privea personal
pe Haret; dar mâhnirea lui era nespus de mare, când se gândea la efectul ce se
va produce în public, dacã scrisoarea s-ar publica.
A fost un moment în care oamenii politici ai þãrii ar fi putut sã facã bisericii
naþionale un mare bine. Înþeleºi cu toþii, cãci toþi ºtiau faptele, ar fi chemat pe
1. Vol. IX, p. 112.
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emisarul episcopului ºi l-ar fi convins sã distrugã scrisoarea, sau chiar pe episcop
ºi i-ar fi comunicat cã toþi vor fi contra lui, cã niciun glas nu se va ridica spre a-l
apãra ºi cã va fi sigur caterisit, pedepsit ca rãzvrãtitor, iar legea nu va fi modificatã, cãci toate dovedeau cã nu gândul acela era preocuparea lui adevãratã, ci
setea de rãzbunare contra mitropolitului, al cãrui loc credea cã-l meritã dânsul1.
Acest lucru nu s-a întâmplat. Ar fi fost prea frumos, înãlþãtor chiar, din partea
capilor opoziþiei dacã ar fi renunþat atunci numai în vederea unui scop patriotic, la
tot câºtigul ce se prevedea cã pot sã aibã. Se vede însã cã luptele politice nu se
împacã uneori cu asemenea consideraþii. Episcopul Gherasim cerea acum ca el ºi
mitropolitul sã fie daþi în judecata Sinodului, cãci ºtia ce are în buzunar. Scandalul
creºtea din zi în zi. Autorii lui voiau sã-l facã ºi mai mare cu ocazia procesului.
Dar Haret? Haret a fost învins. Putea sã aibã vreo ieºire? Eu cred cã, dacã membrii Sinodului ar fi avut energia sã judece pe episcop dupã primele sale acte de
rãzvrãtire ºi dacã înainte nu l-ar fi încurajat prin îngãduinþa lor, ar fi putut cu o
strânsã unire sã cruþe bisericii ruºinea pe care a suferit-o. Haret socotea, însã, cã nu
era nicio ieºire. S-a mulþumit sã împiedice ca lucrurile sã se petreacã în timpul cât
era el ministru ºi sã lase „oprobriul sã-l sufere aceia care erau adevãraþii vinovaþi“.
Haret a fost învins, pentru cã s-a înºelat. A crezut în cuvântul oamenilor
politici, adversarii sãi, a crezut în patriotismul lor, a crezut în adevãrata dragoste
pentru bisericã a membrilor Sinodului, n-a crezut cã scrisoarea ar putea sã fie
publicatã; a fost un om deplin cinstit, un creºtin iubitor al bisericii poporului. De
aceea a fost învins; de aceea se explicã amãrãciunea cu care a scris el cartea de
care ne ocupãm: Criza bisericeascã.
Astfel, guvernul liberal se retrage când agitaþia produsã de acþiunea episcopului Gherasim era în plina ei dezvoltare ºi la 29 decembrie 1910 se formeazã
guvernul prezidat de P.P. Carp, în care portofoliul Instrucþiunii ºi Cultelor e
încredinþat lui C.C. Arion.
* * *
Venind noul guvern, Adunãrile se dizolvã, noile alegeri se fac în februarie
ºi Parlamentul se deschide la 7 martie 1911. Se întreba toatã lumea: ce se va
face cu conflictul de la Sinod? Se ºtie cã sesiunea de toamnã a Sinodului se
1. O dovadã a afirmaþiunii noastre cã chestiunea modificãrii legii era numai pretextul
pentru a putea provoca scandalul care sã dezonoreze pe mitropolitul primat este faptul
urmãtor: Arion fãgãduieºte solemn modificarea legii la 14 mai 1911. Episcopul, în loc sã
aºtepte întâi realizarea acestei modificãri ºi pe urmã sã porneascã cu mai multã tãrie lupta
contra lui Atanasie, el sileºte, prin toatã atitudinea sa ºi prin protestele ce redacta, desfãºurarea procesului. Astfel cã, în decembrie 1911, când s-a adus chestiunea în discuþia Parlamentului, episcopul era scos din scaun.
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terminase, lãsând deschisã aceastã chestie ºi cã episcopul Gherasim ceruse sã
fie dat în judecatã pentru protestãrile contra legii ºi pentru acuzaþiile ce adusese
mitropolitului1.
Noul ministru a socotit cã soluþiunea este gãsitã: Episcopul aruncase anatema asupra fraþilor sãi pe motiv cã aceºtia au primit sã aplice o lege ereticã ºi
ceruse imperios ministrului Haret sã modifice imediat legea, ceea ce el refuzase,
explicându-se. Mai înainte, Dissescu sfãtuise ºi el pe Haret sã modifice legea
pentru a se aduce pacea în bisericã. Deci – îºi zicea Arion: Dacã voi modifica
acum legea, ceea ce ar fi normal pentru mine, de vreme ce am combãtut-o, am
desfiinþat motivul de nemulþumire, de rãzvrãtire al episcopului ºi deci pacea în
bisericã vine de la sine.
Ce bine ar fi fost sã fie aºa! Dar… se vede cã Arion nu cunoºtea toate împrejurãrile.
În adevãr, în ziua de 14 mai, la deschiderea sesiunii de primãvarã a Sinodului,
Arion anunþã cã guvernul va modifica legea sinodalã, dupã indicaþiunile date în
Senat ºi în Sf. Sinod de P.S. Gherasim al Romanului ºi adaugã: „pentru ca legea
sã fie deplin canonicã ºi în concordanþã cu dogmele“. Deci, recunoºtea ca
întemeiatã acþiunea episcopului ºi-i acorda o deplinã satisfacþiune, cãci guvernul
avea sã se conducã nu de consideraþii teoretice, nu de argumentarea fãcutã de
Arion la discuþia proiectului, ci dupã indicaþiunile episcopului Gherasim. Se putea
concepe o mai mare victorie? Ce se întâmplã însã? Episcopul Gherasim, în loc sã
exprime mulþumiri pentru acest neaºteptat triumf, se ridicã ºi citeºte o adresã în
care se plânge cã mitropolitul îl terorizeazã ºi cere ca acesta sã fie judecat de „un
sinod canoniceºte constituit al pãrþilor“; considerã nule ºi fãrã efect orice hotãrâri
va lua Sinodul cât timp va fi prezidat de mitropolitul primat. Dupã aceea, depune
hârtia pe birou ºi pleacã. Atunci se produc douã curente în Sinod: unii zic sã se
lase chestiunea lui Gherasim dupã modificarea legii; alþii cer sã se rezolve întâi
conflictul; iar ministrul – bãnuiesc eu, surprins – rãspunde cã nu are nimic de
propus: „nu voi face altceva decât voi aduce la îndeplinire cele ce veþi hotãrî“.
Aceastã atitudine este imediat criticatã ºi de „Adevãrul“ ºi de organul
partidului lui Take Ionescu: „Acþiunea“. Unul zice cu ironie: „guvernul se crede
foarte abil“: „iar celãlalt o numeºte „situaþie nenorocitã“; dar toate gazetele au
titluri cu litere mari în fiecare zi: „Scandalul bisericesc“ sau „Scandalul de la
Sinod“. Ministrul înþelege repede cã nu poate sã se menþinã în aceastã atitudine.
Dacã criticase înainte – pe vremea când Haret era ministru – strãduinþa Sinodului
de a respinge fiecare cerere a lui Gherasim prin formula „nulã ºi neavenitã“,
1. În ºedinþa Sinodului de la 28 octombrie, Episcopul Gherasim n-a venit, dar a trimis
o scrisoare prin care spunea cã, fiind bolnav, nu poate lua parte la ºedinþele Sinodului pânã
când nu se va lua o hotãrâre în chestia ridicatã de P.S.S. în sesiunea de primãvarã ºi a fi chemat în judecatã Sf. Sinod. (Dezbaterile Sinodului în revista ,,Biserica Ortodoxã Românã“.
1910–1911, p. 881.)
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formulã de care ,,Epoca“ râdea de câte ori avea ocazia sã loveascã în Haret; dacã
,,Epoca“ (oficiosul guvernului) vorbea de „neruºinarea unui partid care n-a fost
în stare sã facã nimic“, – trebuie sã mãrturiseascã oricine cã ºi mai vrednicã de
criticã era în momentul acela declaraþia ministrului Arion cã va aplica orice va
decide Sinodul. Aºa se întorc câteodatã lucrurile în luptele politice.
Sã observãm cã acum situaþia era mai rea, fiindcã înainte episcopul Gherasim cerea sã fie judecat el pentru rãzvrãtire, ºtiind cã are cu ce sã se apere; acum
îºi schimba situaþia: nu se mai considera acuzat, ci acuzator; deci nu mai era
vorba sã se judece procesul lui, ci procesul mitropolitului Atanasie.
Fireºte cã Arion a înþeles criticabila situaþie în care s-ar pune dacã ar stãrui în
atitudinea de simplã expectativã. De aceea, chiar în ºedinþa de la 16 mai roagã
Sinodul „sã ia o hotãrâre bine chibzuitã, în concordanþã cu dogmele ºi canoanele“. Însã la 18 mai, când – în prezenþa ministrului – Sinodul alege o comisie
care sã propunã modificãrile de adus în lege, formatã din episcopii de Argeº,
Dunãrea de jos ºi de Roman, P.S. Gherasim citeºte o nouã adresã contra
mitropolitului ºi pleacã. Împrejurãrile sileau pe ministru sã iasã din situaþia de
spectator; atunci el zice cã, fãrã a voi sã prejudece hotãrârile Sfântului Sinod,
guvernul este de pãrere ca P.S. Gherasim sã fie tras la rãspundere de cãtre
Episcopatul Român. Ministrul începe deci sã aibã o pãrere. Imediat mitropolitul
Atanasie lasã prezidenþa Sinodului mitropolitului Pimen al Moldovei. Arion zice
cã trebuie sã se ia o hotãrâre. Se ºi voteazã în unanimitate darea în judecatã a lui
Gherasim; se alege comisia de chemare; iar ministrul, ieºind din ºedinþã, spune
ziariºtilor: „Vã autorizez sã publicaþi cã guvernul înþelege sã lase pe episcopul de
Roman sã se apere fãrã nicio condiþiune ºi sã producã orice dovezi pentru
apãrare“. (Deci dat în judecatã era episcopul.)
Episcopul vine ºi în ºedinþa urmãtoare (20 mai). Ministrul citeºte petiþia
adresatã de episcop Regelui, în care zice cã, dacã nu va curaþa biserica de
imoralitate ºi erezie, va face apel la bisericile ortodoxe în contra hotãrârilor Sf.
Sinod ºi se va adresa ºi tribunalelor civile. Rugat atunci de episcopul Nifon(11)
sã lase orice urã ºi sã aducã pacea în bisericã, episcopul refuzã.
Deci procesul trebuia sã înceapã. Arhiereul Teodosie redacteazã, delegat de
Sinod, actul de acuzare pentru faptul de rãzvrãtire. Episcopul nu vrea sã fie judecat el, ci întâi mitropolitul primat: depune o scrisoare a acestuia ºi o listã de
martori. Fãrã a aºtepta decizia Sinodului, face o altã petiþie prin care recuzã pe cei
trei arhierei care au cerut darea în judecatã. Dacã s-ar fi retras aceºtia, Sinodul nu
mai avea 12 membri liberi ca sã judece pe episcop ºi… nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat,
afarã numai dacã nu s-ar fi trimis afacerea la Curtea de Casaþie. E greu sã-mi spun
pãrerea, când acolo era un jurist, adicã un avocat foarte experimentat. Dacã n-a
fãcut-o, se vede cã nu convenea guvernului ori altcuiva ori nu va fi fost legal.
Într-o ºedinþã, episcopul Conon(12) de la Huºi propune sã se cearã demisia
ambilor ierarhi ºi totul sã se sfârºeascã. Propunerea a fost refuzatã, natural, ºi de
unul ºi de altul.
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Deci, încã o datã, trebuia sã se înceapã procesul. Care? Al episcopului, pentru rãzvrãtire ori al mitropolitului, pentru imoralitate? Scandalul era mare, cu
rãsunet general. Guvernul era în mare încurcãturã. Primul lucru ce gãseºte de
fãcut este sã acuze pe Haret. ,,Epoca“, oficiosul guvernului, scrie în ziua de 27
mai 1911: „dintr-un capriciu de om ce se crede atotputernic sau dintr-un calcul
de acaparare politicã, Haret, prin legea Consistoriului bisericesc, a dat naºtere
conflictului actual; deºi ,,Acþiunea“, oficiosul Partidului Conservator-Democrat, scrisese la 7 mai cã Arion, la deschiderea ºedinþelor Consistoriului, a
adus elogii acestei instituþiuni1. De aici ar rezulta, pentru un om nepãrtinitor, cã
legea nu era chiar aºa de rea cum zicea ,,Epoca“ ºi vina lui Haret nu era aºa de
mare. Dar manualul perfectului politician, dupã care orice greutate trebuie
aruncatã în spinarea adversarului, cerea sã se procedeze altfel ºi de aceea
,,Epoca“ scrie: „Conflictul a fost alimentat de becisnicia fostului prim-ministru
ºi fostului ministru de Culte“. ªi, pentru cã adesea la noi – ºi altãdatã ºi azi – nu
se prea alege vocabularul ziaristic în momente de luptã aprigã, precizeazã în ce
constã vina lui Haret: „D. Haret a avut atitudine de borfaº“ [putea sã nu-i mai
zicã domnul], „fãgãduind în plin Sinod modificarea legii prilejuitoare de
zavistie ºi revenind asupra cuvântului dat“. Chiar dacã autorul articolului ar fi
ºtiut cã lucrurile nu stau aºa, chiar dacã ar fi asistat la discuþia interpelãrii
episcopului Gherasim în Senat ºi ar fi auzit explicaþiile ministrului ºi ale
mitropolitului Atanasie, chiar dacã ar fi citit sumarul ºedinþei sinodale2, totuºi ar
fi scris tot aºa, fiindcã credea cã face un serviciu ministrului Arion. Nu se
gândea însã ca un prieten l-ar fi putut întreba: „Bine, nene, dacã pricina rãzvrãtirii lui Gherasim ar fi cãlcarea fãgãduielii de cãtre Haret, de ce n-a zis mersi
lui Arion când a anunþat cã vrea sã modifice legea chiar dupã indicaþiile lui?“
Aºa ar fi cuvântul bunului-simþ sau al bunei-credinþe; dar în lupta politicã
uneori....
1. În adevãr, la deschiderea sesiunii Consistoriului la 2 mai 1911, ministrul C. Arion a
zis cã „este un adevãrat parlament bisericesc, care are menirea înaltã de a cunoaºte toate
nevoile sufleteºti ale poporului avizând la mijloacele de îndreptare… Biserica noastrã este
bisericã de stat ºi cine tulburã pacea bisericii tulburã ºi statul“. (Dezbaterile Consistoriului
în revista ,,Biserica Ortodoxã Românã“, 1911–1912, p. 252.)
2. În ºedinþa Sinodului de la 13 ianuarie 1910, Episcopul Gherasim a zis: „Eu cer ca Sf.
Sinod sã uzeze de dreptul sãu ºi sã facã intervenire la Onor. Guvern ca sã modifice legea în
pãrþile în care se loveºte în drepturile Chiriarhilor ºi ale Sf. Sinod. Dar nici eu nu cer, nici
Sf. Sinod nu cere sã se facã modificarea acum“. Ministrul Haret, în rãspunsul sãu, a zis:
„Rog pe P.S. episcop sã lase lucrurile sã meargã pe cale normalã. Nimeni n-a zis cã legea nu
se va modifica, dar trebuie sã se vadã mai înlâi pãrþile rele… M-am opus sã declar cã voi
schimba legea imediat, pentru cã nu este vorba numai de prestigiul corpurilor legiuitoare, ci
cestiune de prudenþã, pentru cã eu nu m-am convins cã legea este rea“. (Dezbaterile
Sinodului în revista „Biserica Ortodoxã Românã“, 1910–1911, p. 385.)
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Adevãrul era cã nu modificarea legii dorea Prea Sfinþitul episcop, ci depãrtarea mitropolitului primat ca sã ia el locul ce i s-ar fi cuvenit în 1909. Adevãrul
era cã, în ziua de 10 ianuarie 1910, când a trimis pe posesorul scrisorii depuse
acum la Sinod, episcopul voia sã anunþe pe Haret sã nu-l dea în judecatã, cãci are
cu ce sã se apere, iar acum în 1911, când putea fi sigur de modificarea legii ºi când
noul ministru nu cerea decât sã se astâmpere episcopul pentru ca sã-l lase în pace,
acum nu mai era vorba de modificarea legii, nu mai era vorba de apãrare, ci acum
el, Gherasim, devenea acuzatorul, el, purificatorul Bisericii Ortodoxe, deºi ar fi
putut lesne sã-ºi dea seama de arma cu care voia sã ucidã pe mitropolit.
Dovadã cã ºi-ar fi putut da seamã de toate acestea este faptul cã, imediat
dupã ce episcopul depune la Sinod scrisoarea pe care o deþinuse Chiricescu,
ministrul Arion îl dã pe acesta în judecata comisiunii disciplinare a Facultãþii de
teologie pe urmãtoarele motive: ,,a fãcut nu numai o indelicateþe pe care orice
om de inimã trebuie sã o reprobe… aceastã scrisoare a pãstrat-o timp îndelungat
fãrã a face uz de ea… pune în circulaþie zvonul cã o posedã ºi cã o va produce
dacã nu se vor satisface unele pãreri sau cerinþe, cãutând sã exercite o presiune
inadmisibilã…“1.
Astfel s-a început procesul. În timp de o lunã de zile, tot felul de martori au
fost aduºi în faþa Sinodului ºi scene ruºinoase s-au petrecut, dând materie de criticã acerbã ziarelor Partidului Conservator-Democrat ºi „Adevãrului“. Cei care
n-aveau niciun interes pentru creºtinism ori niciun fel de credinþã ca C. Mille,
ca ºi câþiva români trecuþi la catolicism, au gãsit ocazia sã batjocoreascã biserica
noastrã naþionalã pentru a o discredita. Procesul s-a terminat cu demiterea lui
Gherasim din episcopie ºi prin achitarea mitropolitului Atanasie de învinovãþirile aduse de duºmanul sãu2.
Scandalul a continuat ºi dupã aceea, cãci fostul episcop n-a voit sã pãrãseascã scaunul decât silit de procuror.
1. Lucrãrile comisiunii s-au trãgãnat pânã ce s-a isprãvit procesul la Sinod: dar, în cele
din urmã, profesorul a fost exclus din învãþãmânt.
2. Deºi, formal, a fost un singur proces, Sinodul a dat douã hotãrâri în ziua de 24 iunie
1911: una privind pe Mitropolit, alta pe Episcop. Prima se încheie aºa: „Considerând deci cã
toate acuzaþiunile aduse I.P.S. mitropolit Primat sunt neîntemeiate, Sf. Sinod, cu puterea
harului ce i s-a dat de cãtre Domnul nostru Iisus Hristos întru Duhul Sfânt, hotãrãºte: achitã
pe I.P.S. mitropolit Atanasie Mironescu, recunoscându-l nevinovat de toate pârile ºi acuzaþiunile ce i s-au adus“. A doua: „Având în vedere cã P.S. Ep. de Roman Gherasim Safirin
a ridicat contra I.P.S. mitropolit acuzaþiuni dovedite calomnioase… Având în vedere cã este
vinovat de rãzvrãtire contra Sf. Sinod… Având în vedere cã în petiþiunea cãtre M.S. Regele,
a ameninþat cã va face apel cãtre Sinoadele bisericilor ortodoxe strãine… hotãrãºte ca P.S.
Gherasim sã fie depus din demnitatea de episcop al Romanului ºi roagã pe Onor. Guvern sã
aducã la îndeplinire aceastã hotãrâre“. (Dezbaterile Sinodului în revista ,,Biserica Ortodoxã
Românã“,1911–1912, p. 663 º.u.)
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Curând ºi Mitropolitul Atanasie a demisionat1.
Toate împrejurãrile sunt povestite de Haret în broºura sa. În toatã vremea cât
a þinut aceastã crizã, Haret a fost acuzat, atacat cu violenþã, insultat. El s-a abþinut
de a rãspunde ºi chiar ziarele liberale rar au publicat articole de protestare,
deoarece cuvântul de ordine era sã nu facã nimic care ar fi putut fi interpretat ca
o piedicã pusã în calea guvernului conservator care voia sã rezolve conflictul, dar
nu putea.
De aceea, dupã ce totul s-a terminat, Haret a publicat broºura sa, zicând în
prefaþã: „scriu pe rãspunderea mea, fãrã sã ascund nimic ºi fãrã sã menajez pe nimeni… Acum, cã tot rãul ce se putea face, s-a fãcut, scrierea aceasta nu mai are
alt obiect decât a stabili responsabilitãþile“. Cine o citeºte înþelege indignarea din
unele pagini, mâhnirea din altele, revolta care izbucneºte câteodatã prin expresiuni mai violente decât se gãsesc de obicei în polemicile lui. Eu, care am trãit
acele momente de adevãratã suferinþã pentru oricine doreºte binele þãrii sale, care
am cunoscut pe toþi eroii acestei drame, mã întreb acum, dupã 25 de ani, cum a
fost cu putinþã sã se petreacã acele fapte, mai ales: ce va fi fost în fundul conºtiinþei aceluia care a deþinut cheia întregii desfãºurãri? Mã rog lui Dumnezeu sã
nu am prilej sã mai vãd asemenea întâmplãri.

II
Articolele publicate de Haret în „Revista generalã a învãþãmântului“ sub
titlul „Învãþãtorii ºi politica“ prezintã un interes deosebit, pentru cã înfãþiºeazã
cu oarecare dezvoltãri toatã concepþiunea sa despre politicã.
Fost-a Haret, în adevãr, un om politic? Iatã întrebarea care s-a pus adesea de
unii amici politici sau de adversari ºi trebuie sã recunosc cã mulþi i-au contestat
aceastã însuºire. Epitetul de „omul ºcoalei“ îi era dat de multe ori spre a-l lãuda,
dar uneori spre a însemna o limitã peste care n-avea drept sã treacã. Argumentul
acestora din urmã era: „fiindcã nu se pricepe“. Maiorescu a spus în Parlament cã
datoria lui Haret ar fi fost sã vadã cum merg ºcolile, cum îºi fac datoria învãþãtorii,
cel mult sã alcãtuiascã ºi vreo legiuire ºcolarã; aici poate sã facã lucruri bune, dar
ambiþia de a se amesteca în politica statului nu i se poate îngãdui.2 Alþii, ca Arion
sau Take Ionescu, fãceau aluziuni ori spuneau pe faþã cã pregãtirea lui de matematician îl împiedicã de a prinde toate subtilitãþile juridice ºi politice. Când
1. Mitropolitul a demisionat în ziua de 30 iunie 1911, când a publicat ºi o Carte
pastoralã „cãtre toþi fraþii ºi fiii duhovniceºti“ din Eparhie. (Publicatã în revista ,,Biserica
Ortodoxã Românã“, 1911–1912, p. 362.)
2. Vezi vol. VI, p. 12, din prezenta colecþiune.
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acþiunea lui a început a avea rãsunete ºi urmãri în alte domenii decât cel ºcolar,
am întâlnit chiar admiratori de ai lui, unii dezinteresaþi, care regretau cã Haret
n-are temperamentul cerut pentru a fi om politic cu adevãrat, cãci nu ºtie ºi nu
poate sã canalizeze unele curente de opinie în direcþiuni voite de el. Aceastã
constatare n-a împiedicat pe alþii sã se teamã de o astfel de posibilitate ºi sã-i punã
beþe în roate la câte un moment bine gãsit. „Ne sutor, ultra crepidam“, pãreau a-i
zice, reluând ironia pe care o exprima, în 1908, Titu Maiorescu. De multe ori am
auzit aceasta, prin anii 1911 ºi 1912, mai ales când începuse a se înfiripa asociaþiunea numitã Liga „Deºteptarea“, conceputã de Haret.
Au trecut de la moartea lui atâþia ani, opera lui este – cel puþin, ar trebui sã
fie – cunoscutã în toate amãnuntele ºi, mai ales, în rezultatele ei; manifestarea
de recunoºtinþã a marelui public, graþie cãruia s-a putut înãlþa monumentul care
sã-i pãstreze amintirea, este dovada preþuirii lui de cãtre contemporani ºi de
generaþia urmãtoare. Este dar permis ºi avem destule elemente pentru a putea
judeca pe Haret din punctul de vedere de care vorbim.
Se zicea de Ion Brãtianu cã-i plãcea sã descopere ori pe unde oameni meritoºi, care puteau servi în administraþia þãrii. Venirea din Paris a lui Haret, primul
român doctor în matematici de la Universitatea Franþei, a fost observatã din
primul moment; numirea lui ca profesor la Facultatea de ºtiinþe din Bucureºti,
întâi suplinitor, apoi titular, întrebuinþarea lui în diferite însãrcinãri publice, în
legãturã mai apropiatã sau mai depãrtatã cu profesiunea ce exercita, a atras ºi
mai mult atenþia preºedintelui Consiliului de atunci. Brãtianu se interesa de aproape de cultura copiilor sãi ºi pe cei trei bãieþi dorea sã-i vadã ingineri
diplomaþi ai ºcolilor speciale din Paris. Pentru a reuºi sã intre acolo ºi sã urmeze
cu folos cursurile, trebuia sã aibã o bunã pregãtire în matematici. ªi la cine se
putea mai bine adresa în acele momente decât la tânãrul profesor de mecanicã
de la Bucureºti? Astfel, Haret deveni profesorul pregãtitor al tinerilor Brãtieni.
Aºa ne explicãm primele legãturi cu fruntaºii Partidului Liberal, care, deveniþi
miniºtri, îi deterã diferite însãrcinãri în ministerul Instrucþiunii. Pus la treabã,
Haret se aratã destoinic, ajunge inspector general al ºcoalelor ºi Dim. Sturdza îl
cheamã ca secretar general al ministerului.
Târziu, dupã retragerea Partidului Liberal în 1888, Haret se înscrie în cadrele Partidului ºi începe a doua fazã a carierei sale. În activitatea de pânã aici
putea sã nu se preocupe deloc de chestiunile politice, de acum însã ele i se vor
ivi în cale, fie ajutându-l, fie împiedicându-l în acþiunea sa.
Cum se va purta faþã de ele? Cum le va rezolva? Ce atitudine va avea în
luptele politice? Fireºte, mulþi – poate, cei mai mulþi – din acei care iau parte la
asemenea lupte nu-ºi pun întrebarea de naturã teoreticã, privind chestiunea în
întregimea ei, ci se gândesc numai la ceea ce impune fiecare moment. Haret,
poate din pricina pregãtirii sale ºtiinþifice, poate ºi din alte pricini, nu se gândeºte
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numai la interesul momentului, uneori îl chiar înlãturã cu totul, ci ºi la niºte idei
generale, la niºte directive de ordin moral teoretic.
Ce este politica? Aceastã chestiune a discutat-o el într-o ºedinþã a Camerei
(29 ianuarie 1903), cu ocazia unei interpelãri.1
Cu aceeaºi întrebare se ocupã Haret în articolele intitulate „Învãþãtorii ºi
politica“ ºi dã acelaºi rãspuns: „A face cineva politicã va sã zicã a se ocupa de
afacerile statului, a lucra în interesul binelui general“2.
Cum trebuie înþeleasã aceastã „nobilã îndeletnicire“? Aici dã el un rãspuns,
care va fi contestat de mulþi din cei care „fac politicã“. El zice: „Nu trebuie sã
se creadã cã lupta pentru binele public este numai aceea care se exercitã în
adunãrile publice sau în funcþii sau în comerþul aºa-ziºilor oameni politici.
Dacã s-ar înþelege lucrul aºa, ar urma, spre exemplu, ca munca unui bãrbat care
ar crea pentru þara lui un izvor de bogãþie nu ar avea preþ faþã de sãrãcãcioasa
activitate a cutãrui deputat vorbãreþ, care nu va fi produs în viaþa lui nimic
altceva decât vorbe goale“. Deci „orice muncã care are de scop sã mãreascã
buna stare materialã sau sã ridice nivelul moral sau intelectual al cetãþenilor
trebuie sã se considere ca activitate politicã rodnicã ºi binefãcãtoare“.
Haret recunoaºte cã acest punct de vedere nu este admis de toatã lumea, cã
unii înþeleg prin a face politicã: priceperea pentru a dobândi sau a pãstra o
situaþiune personalã. Aceasta pentru individ în parte, iar pentru grupe de
indivizi: priceperea de a veni, sau de a rãmâne, cum se zice, „la putere“. În
privinþa acestui cuvânt, mi-aduc anumite cã Dim. Sturdza nu-l putea suferi ºi,
de câte ori, în conversaþie, zicea cineva: „Când eram la putere, când vom fi la
putere..“, el întrerupea cu tonul lui obiºnuit: „Nu, nu! vom fi la datorie“! ªtiu
cã unii râdeau de asemenea „manie“, dar, judecând mai adânc, trebuie sã recunoaºtem cã avea dreptate bãtrânul. De ce, în adevãr, un partid cere alegãtorilor
sã-i dea voturile ºi sã obþinã conducerea þãrii?
Ca sã aplice – prin legi ºi mãsuri administrative – anume idei care sã ajute
la binele material ºi moral al cetãþenilor. Spune vreun orator cã o face pentru ca
el sã devinã ministru, un nepot deputat ºi altul prefect ºi aºa mai departe? Niciodatã niciunul n-a spus aºa. Deci… Sturdza avea dreptate.
Aºa înþelegea ºi Haret lucrurile. ªi, pentru cã, în faþa definiþiei lui teoretice,
se puteau pune diferite realitãþi, care o contraziceau, el face – ca ºi Sturdza – o
distincþiune de cuvinte. Fac politicã ministrul care munceºte cinstit pentru a
mãri buna stare a cetãþenilor, fãrã sã se preocupe de propria lui situaþie; deputatul care voteazã ºi susþine numai legile care rãspund cu adevãrat interesului
general; filantropul, preotul, omul de ºtiinþã, simplul cetãþean, care îºi îndeplinesc datoriile lor conform legilor ºi în interesul binelui general. Dar ceilalþi?
1. Vezi în colecþia de faþã, vol. V, p. 193 º.u.
2. Vol. IX, p. 31.
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Ministrul care adunã în juru-i cât mai mulþi partizani, ajutat de diferite mijloace
bugetare ce-i stau la îndemânã, pentru a se impune într-o situaþie de care nu e
vrednic? Deputatul care, la votarea unei legi, cautã sã strecoare vreo dispoziþie
care sã foloseascã lui sau familiei lui sau unui grup oarecare de deputaþi? Acela
care azi e într-un partid ºi laudã, cu exagerare, ºi programul lui ºi pe conducãtori, iar mâine, pentru cã nu a fost satisfãcut într-o împrejurare, trece la alt partid
ºi gãseºte cã partidul din care a plecat e vrednic de oprobriul þãrii, iar conducãtorii lui vrednici de spânzurãtoare? ªeful politic dintr-un judeþ care cumpãrã
voturile cu bani, cu funcþiuni, cu promisiuni? Aceºtia ce fac? Haret rãspunde cã
ei fac politicianism, nu sunt oameni politici, ci politicieni1.
Distincþiunea de termeni întrebuinþatã de Haret se ilustreazã foarte bine prin
,,O scrisoare pierdutã“ a lui Caragiale. Ce sunt eroii lui? Sunt oameni politici?
Avocatul care prin înºelãciune (,,Dã-i cu bere, dã-i cu vin“) îºi însuºeºte o scrisoare a d-nei Zoe Trahanache cãtre prefect ºi vrea cu ea sã sileascã pe acesta a-i
susþinea candidatura? Trahanache, preºedintele mai multor comiþii ºi comitete,
care strânge prieteneºte mâna celui dovedit cã e un excroc ºi falsificator („Eºti de
ai noºtri, onorabile“)?
Avocatul Caþavencu însuºi care pierde scrisoarea ºi e dovedit ca falsificator,
iar ca sã scape se înscrie în partidul pe care-1 combãtuse? Asemenea, candidatul
ales, venit din Bucureºti, care se impusese ministrului de Interne printr-o scrisoare
pierdutã de acela ºi gãsitã de el („Eu cu toate partidele ca românul imparþial“)? Ce
sunt aceºtia? Ei nu pot fi „oameni politici“ ºi, desigur, greºitã concluzie au voit sã
scoatã unii zicând cã prin aceastã piesã se zugrãveºte toatã politica þãrii româneºti
într-o anumitã epocã. Caragiale a arãtat aici pe „politicieni“, mari ºi mici, nu
dintr-o epocã, ci de totdeauna, fiindcã asemenea tipuri nu pier, ci se adapteazã
împrejurãrilor. ªi poate de aceea piesa lui nu-ºi pierde actualitatea.
Dupã ce am vãzut ce înþelege Haret prin politicã, sã vedem ce este – dupã
el – un partid politic.
Nu putem vorbi de partide politice la noi în þarã decât de la mijlocul secolului
XIX, când s-a pregãtit ºi – treptat, apoi – s-a realizat renaºterea statului român prin
unire ºi prin aºezarea instituþiilor politice democratice, luate, fireºte, de la alte popoare care le introdusese mai de mult ºi le încercase. Aceasta nu înseamnã cã n-au
existat ºi înainte „partide“. Ce erau luptele pentru domnie în trecutul îndepãrtat?
Fiecare pretendent avea în juru-i oameni care credeau cã el are mai multe drepturi
sau mai multe merite, care se organizau pentru ca sã-l susþinã ºi pe atunci
susþinerea nu se putea face decât prin luptã, în înþelesul propriu: atacul unora
1. Cuvânt pe care l-am luat din franþuzeºte; înseamnã: „om care face politicã, în sens
rãu“. În englezeºte existã („politician“), dar fãrã sens peiorativ. Italienii au altã vorbã:
„politicastro“, explicat prin: cattivo politico = om politic rãu.
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contra altora prin arme ºi succesul celui ce avea mai buni luptãtori sau mai mulþi
sau care avea iscusinþã mai mare în folosirea mijloacelor. Cel învins – în sens
propriu – se refugia, dacã scãpa cu viaþã, într-o þarã vecinã sau mai depãrtatã,
aºteptând ºi „pândind vreme“, cum zice cronicarul. Cel învingãtor devenea posesorul tronului ºi stãpânea þara ca bun sau rãu domnitor, pânã la moartea lui naturalã sau – mai des – pânã când venea asuprã-i din nou vechiul adversar ori vreun
complot, fãcut adesea de cei mai apropiaþi ai lui, îi scurta firul vieþii.
În toatã desfãºurarea istoriei noastre – ca ºi în alte þãri, de altfel – partidele
se strâng în jurul unei persoane. De abia la pregãtirea Divanului Ad-hoc se formeazã partide în jurul unor idei: unioniºti ºi anti-unioniºti, iar dupã alegerea lui
Cuza, adicã în timpul domniei lui, þara noastrã cunoaºte lupta între concepþiuni
politice reprezentate de partide politice, deci intrã în adevãrata viaþã a regimului
constituþional reprezentativ. În acest regim, care trebuie sã fie condiþiile ca o
grupare de oameni sã merite numele de „partid“?
,,În prima linie – zice Haret – trebuie sã aibã cunoºtinþã exactã de toate principalele nevoi ale þãrii, precum ºi idei hotãrâte în privinþa modului cum ele pot fi
satisfãcute… Se cere, apoi, ca partidul sã aibã energia ºi priceperea necesarã pentru
a aduce la îndeplinire principiile sale, precum ºi o mare dozã de abnegaþie ºi de
devotament pentru binele public, care sã-i dea tãria cuvenitã pentru a nesocoti
loviturile, ºi, la momentele cele grele, a face ºi sacrificiile necesare. Asemenea
calitãþi nu se gãsesc cu înlesnire, dar niciun partid nu-ºi poate împlini chemarea,
dacã, cel puþin capii lui nu le întrunesc într-o mãsurã cât mai mare. Mai trebuie ca
partidul sã posede toate elementele necesare pentru ca, la orice moment, sã fie în
stare a primi ºi a purta cu vrednicie povara guvernului… Se cere, în fine, ca programul politic al partidului sã îmbrãþiºeze cu o egalã solicitudine ºi dreptate
interesele întregii naþiuni, iar nu sã se preocupe numai de interesele unor anumite
pãrþi ale societãþii, în paguba ºi cu nesocotirea celorlalte“.
Cu asemenea calitãþi, partidele sunt necesare, Haret zice chiar indispensabile, într-un regim parlamentar ºi crede cã ar fi un „haos“ într-o þarã dacã „oamenii cu idei asemãnate nu s-ar grupa la un loc pentru ca sã poatã aduce la îndeplinire ideile lor“.
Se poate naºte de aici o întrebare: este oare indispensabil ca orice om sã fie
înscris într-un partid? Haret o prevede ºi rãspunde negativ. El zice cã este chiar
necesar, pentru bunul mers al vieþii politice într-un stat cu organizaþia de care
vorbim, ca un mare numãr de cetãþeni sã stea în afarã de partide. „Dacã toþi
cetãþenii, fãrã deosebire, ar fi înregimentaþi în unul sau altul, cine ar trebui sã
judece între partide, cine sã se pronunþe cã a venit momentul a se imprima o
schimbare în direcþia politicã a þãrii?“.
Partidele vor fi, deci, formate din cetãþeni care ºtiu ºi pot sã facã politicã
militantã, iar masa mare a alegãtorilor sã rãmânã ca arbitru. Aºa se petrec lucrurile în Anglia, unde regimul parlamentar este vechi ºi a trecut prin multe
momente grele.
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De aici urmeazã cã dreptul de alegãtor sã fie dat la cât mai mulþi. Desigur cã,
prin desfãºurarea raþionamentelor sale, Haret ajunge la concluzia cã trebuie acordat
„sufragiul universal“. În teorie, e de aceastã pãrere; dar pune o condiþiune: „Ar
trebui ca imensa majoritate a cetãþenilor sã fie destul de luminatã asupra nevoilor
þãrii, pentru ca sã poatã juca, în mod conºtient, rolul de suprem judecãtor“.
Pe vremea aceea România avea încã regimul cenzitar al colegiilor restrânse;
sãtenii votau în colegiul III, parte direct, parte indirect. Haret susþine cã votul
universal este un deziderat la care trebuie sã ajungem, are chiar un fel de intuiþie
cã þara se aflã (în 1911) în ajunul unei mari reforme sociale, cã vom ajunge acolo.
Dar dacã lucrul e bun, necesar ºi va veni în mod fatal, datoria adevãratului om
politic care prevede evenimentele este sã lucreze aºa ca nu cumva evenimentul sã
ne gãseascã nepregãtiþi, deci, în primul rând el trebuie sã lumineze opinia publicã
asupra primejdiilor ce ar putea sã vinã dacã vom sta cu mâinile în sân.
În aceastã privinþã, el formuleazã ca adevãruri fundamentale douã afirmaþiuni:
1. „Nu mai este cu putinþã ca þãrãnimea sã fie þinutã în afarã de miºcarea
intelectualã, economicã ºi politicã a þãrii“;
2. „Introducerea straiului þãrãnesc în viaþa publicã nu se poate face fãrã
oarecare precauþiuni“.
De ce se temea el? „Fãrã oarecare educaþie, cei chemaþi sã se bucure de
drepturi noi riscã a cãdea pradã ambiþioºilor, intriganþilor ºi samsarilor de voturi
sau sã devinã un element de tulburare ºi de nechibzuinþã în mersul treburilor
þãrii“. Se temea ca nu cumva lãrgirea dreptului de vot sã vinã într-o zi când „masa noilor alegãtori se va gãsi înaintea urnelor, dezorientatã, lipsitã de direcþie ºi
de lãmurire, lãsatã în voia curentelor neconºtiente ºi a manoperelor vânãtorilor
de voturi“1.
Când privim cele ce se petrec în zilele noastre în politica þãrii, trebuie sã
mãrturisim cã avea dreptate Haret sã spunã cã a fost o mare greºealã a oamenilor
politici cã nu s-au ocupat de educaþia maselor þãrãneºti, ºi pe de altã parte sã
recunoaºtem cã ceea ce s-a numit „activitate extraºcolarã“ a învãþãtorilor a fost un
inel dintr-un lanþ de reforme mãrunte ºi de mãsuri administrative, care trebuiau sã
ducã treptat la reforma cea mare. El a lucrat cu toatã convingerea la pregãtirea
acestei reforme. E trist cã mulþi oameni învãþaþi ºi, desigur, cu iubire de þarã nu
l-au înþeles, l-au combãtut. Am auzit pe unii care îl combat ºi astãzi socotind cã el
e rãspunzãtor de ceea ce se petrece cu regimul electoral actual. E cea mai mare
nedreptate ce i se poate face. Dacã l-ar fi ascultat pe el încã de la 1900, altfel s-ar
fi petrecut lucrurile ºi nu ne-am gãsi astãzi în situaþia de a vedea parcã îndeplinitã
trista lui prevedere din 1911: „În ziua când politicianismul se va încuiba între
þãranii încã necunoscãtori de noile lor drepturi ºi datorii, se vor ruina pentru
1. Vol. IX, p. 47.
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multã vreme – poate chiar pentru totdeauna – speranþele acelora care aºteaptã
cu nerãbdare întãrirea statului prin adjuncþiunea acestor forþe“1. Haret a prevãzut
multe. El a prevãzut ºi a discutat chestiunea Partidului Þãrãnesc.
Când învãþãtorii s-au adunat într-un congres în Târgoviºte (1911) ºi au cerut
sã li se dea dreptul de a fi aleºi în Parlament, în consiliile judeþene ºi comunale,
se gãseau într-o mare dezorientare în privinþa modului cum se vor petrece
lucrurile când acestea se vor realiza, cãci nu erau toþi de acord asupra organizãrii
politice ce trebuie sã aibã, dar discuþiile au avut rãsunet în presã ºi au dat naºtere
la felurite comentarii.
Haret nu face ca alþi oameni politici, care se mulþumeau sã-i numeascã
semidocþi îndrãzneþi ºi sã-i considere mai mult periculoºi; el, încã din 1900,
formulase ideile sale în privinþa rolului pe care îl pot avea în sate împreunã cu
preoþii2 ºi socotea ca ei pot deveni elemente folositoare în vederea unei politici
care ar urmãri chemarea la viaþã activã a pãturii þãrãneºti: „cauza cea mare ºi
sfântã a transformãrii masei inerte a satelor noastre“, cum zice el. Haret ºi
acum cerceteazã cu obiectivitate cele discutate de învãþãtori în congres. Le recunoaºte dreptul de a deveni ºi ei membri ai Parlamentului º.a. la fel cu profesorii secundari ºi universitari; dar le aratã, cu bunã voinþã, relele ce ar putea
sã decurgã dintr-o rea înþelegere a dreptului pe care-l cer. Toatã teoria politicã
pe care am analizat-o pânã aici lor le-o adreseazã.
Astfel respinge Haret, ca lipsitã de orice sens, ideea ca membrii corpului
didactic rural sã constituie Partidul Învãþãtorilor3; apoi discutã serios cealaltã
idee a Partidului Þãrãnesc.
Cine doreºte înfiinþarea lui? Þãranii? Dar ei „în cea mai mare parte nici nu
ºtiu ce va sã zicã aceasta“. O cer diferite persoane care nu pot gãsi locul dorit
într-un partid existent: „Þãrãnimea a ajuns a fi consideratã ca scãparea supremã
a ambiþioºilor care vor sã-ºi creeze un partid ºi care nu mai au ce sã-ºi formeze
la oraºe, unde locul este deja prins de alþii“. El socoteºte cã constituirea unui
Partid Þãrãnesc este chiar imposibilã, „în împrejurãrile actuale“, zice el.
Nu e destul sã se gãseascã „un ambiþios îndrãzneþ înarmat cu un pachet de
minciuni“; acesta poate sã formeze o „facþiune“, nu un „partid politic“ serios. Mai
trebuie un program care sã cuprindã toate trebuinþele naþionale, nu revendicãri
ale unei categorii sociale, mai trebuie soluþii pentru acele trebuinþe, trebuie oameni capabili sã le aplice º.a. Nu e destul sã se arunce un cuvânt, o formulã sunãtoare, ºi sã se facã din ea o platformã de luptã electoralã.

1. Vol. IX, p. 36.
2. Vezi vol. VII, p. 255.
3. Vol. IX, p. 39.
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* * *
Dacã socotea cã este imposibil a se constitui atunci un „Partid Þãrãnesc“
credea, însã, cã, în vederea momentului când se va putea acorda þãrãnimii cu
deplinãtate drepturile politice ºi când va putea sã aibã un loc important în
conducerea statului, pregãtirea þãrãnimii cere înfiinþarea unei „Ligi“ care sã
desãvârºeascã aceastã pregãtire.
Astfel s-a nãscut ideea „Ligii Deºteptarea“ pornitã din dorinþa curatã de a
rãspunde unei mari trebuinþe obºteºti, anume: ajutarea muncitorimii ca sã se
ridice la buna stare ºi trezirea sufleteascã cerutã de vremea în care trãim.
Iatã primul articol din Statutele acestei Ligi înfiinþate la 10 iunie 1912:
„Se întemeiazã în România „Liga Deºteptarea“, al cãrei scop este: – propãºirea intelectualã, moralã ºi economicã a sãtenilor ºt a muncitorilor din oraºe; educaþia lor cetãþeneascã ºi dezvoltarea simþului de solidaritate între pãturile
sociale“.
Principalele mijloace prin care noua asociaþie îºi propunea sã lucreze erau:
publicarea de scrieri populare; întocmirea de biblioteci populare, conferinþe ºi
ºezãtori sãteºti; întemeierea de asociaþii speciale (corale, sanitare, religioase, de
educaþie fizicã); organizarea de serbãri populare pentru comemorarea faptelor
istorice; organizarea de excursiuni ºi concursuri. Afarã de acestea, fireºte, îºi
propunea sã susþinã ºi sã dezvolte instituþiile existente ca: bãnci populare,
cooperative, obºtii, ºcoale de adulþi etc.
Cum vedem, aproape cã nu e nimic nou; este repetarea înfãptuirilor realizate pe cale administrativã cât a fost ministru sau pe cale particularã din îndemnul sau prin încurajarea lui. Este desfãºurarea firului înfãþiºat teoretic în
1900, atunci când propunea o Ligã a învãþãmântului. Acum ideea este lãrgitã ºi
întãritã prin rezultatele experienþelor din cursul deceniului scurs de atunci.
Societatea avea un comitet central în Bucureºti, compus la întemeiere
astfel:
Preºedinte: Spiru Haret.
Vicepreºedinþi: V. G. Morþun, Dr. I. Cantacuzino,
Casier: Const. G. Ioneseu,
Secretari: G. Beiu-Paladi, I. I. Teodoru,
Membri: Gh. Adamescu, C. D. Anghel, C. Banu, M. Berceanu, Preot. I. Constantinescu-Lucaci, G. N. Costescu, Pompiliu Eliade, P. Gârboviceanu, Dr. N. Lupu, I. Nãdejde, Ilie Niculescu-Dorobanþu, N. Nicolaescu, Emil Petrescu, I. Poiãnaru-Bordea,
Spiridon Popescu, N. Popovici Lupa, N. N. Sãveanu, Dr. V. Sion.

Precum se vede, în acest comitet se gãsesc persoane care, ca membri ai
învãþãmântului, fuseserã chemaþi, în timpul cât a fost Haret ministru, sã lucreze în
diferite funcþiuni ale Ministerului, acei numiþi de adversarii lui „Cazacii lui Haret“,
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apoi oameni politici care militau în Partidul Liberal ºi mulþi din ei fuseserã în
gruparea socialiºtilor care intrase în Partidul Liberal.
Era natural sã fie aºa, cãci cei care îl combãtuserã, ba îl combãteau ºi în
aceastã vreme, când nu mai era în guvern, nu puteau sã vinã alãturi de el pentru
a lucra la punerea în aplicare a unui program criticat de ei.
Totuºi Haret nu voia sã dea acestei asociaþiuni o culoare de partid politic care
luptã în cadrele actualitãþii, ci voia sã-i pãstreze caracterul de pregãtire pentru
viitor. Adversarii sãi ziceau cã acþiunea cea nouã este numai o armã de luptã a
Partidului Liberal. Ba erau chiar liberali care ar fi voit sã vadã într-însa o „stângã“
a partidului. Haret a precizat, însã, în diferite ocaziuni, cã e mai bine ca în aceastã
asociaþiune sã intre ºi cei care nu fac, nu vor sau nu pot sã facã politicã militantã,
precum ºi cei care sunt înscriºi în alt partid politic. El amintea cã, în cursul
activitãþii sale, a avut adesea concursul unor adversari politici ºi aratã cã acþiunea
Ligii s-ar compromite dacã i s-ar da un colorit de partid politic. Sã vinã într-însa
toþi câþi se vor convinge de folosul ideilor noastre, sã vinã fãrã niciun interes, cãci
noi nu promitem nimic pentru nicio persoanã.
În fiecare localitate din þarã trebuia sã se înfiinþeze filiale ºi s-au înfiinþat,
în adevãr, destul de numeroase. În capitalele de judeþe erau comitete regionale.
Astfel organizatã, societatea socoteºte cã pentru acþiunea ei are neapãratã
nevoie de un organ destinat acelei pãturi sociale pentru care se înfiinþase ea.
Acest organ este intitulat Liga Deºteptarea ºi apare la 7 octombrie 19121.
Vorbesc cu emoþiune de acele vremuri ºi de acele fapte, fiindcã am lucrat
în cadrul acestei întocmiri ºi în redactarea revistei cu tot devotamentul ºi cu
experienþa pe care o dobândisem în vreme de aproape 20 de ani ca secretar al
revistei populare „Albina“.
Societatea ºi revista au avut mari greutãþi, n-au avut suficiente mijloace materiale pentru propagandã, dar îmi permit sã o spun cã ºi-a fãcut datoria. Revista
a apãrut pânã la 6 noiembrie 1916. Evenimentele care s-au desfãºurat în anii
aceia cu preocupãri noi ºi de altã naturã au atras în altã direcþie atenþiunea, priceperea ºi silinþele celor ce se ocupau de afacerile publice. Dar nu va fi socotitã
drept o lipsã de modestie sã spunem cã, urmând dupã directivele lui Haret, a
contribuit ºi Liga Deºteptarea la intensificarea pregãtirii pentru ceasul cel mare
al luptei pentru marea idee a unitãþii naþionale, care a fost pentru dânsul o preocupare constantã în tot cursul activitãþii sale publice.
Gh. Adamescu

1. Comitetul de redacþie era astfel compus: Preºedinte: Dr. I. Cantacuzino, Director:
Spiridon Popescu, Membri: Gh. Adamescu, C. Anghel, C. Banu, I. G. Duca, P. Gârboviceanu, C. G. Ioneseu, Dr. N. Lupu, I. Nãdejde, Dr. V. Sion. Administrator: G. Beiu-Paladi.
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37.
Învãþãtorii ºi politica
Articolele acestea ale lui Haret au fost provocate, desigur, de congresul învãþãtorilor, þinut la Târgoviºte între 20 – 24 august 1911. S-a accentuat atunci cã se cuvine sã
se acorde ºi învãþãtorilor dreptul pe care-l au profesorii universitari ºi secundari de a fi
aleºi în consiliile comunale sau judeþene ºi în Parlament, fãrã sã fie siliþi a demisiona
din posturile for. S-a votat chiar o moþiune în acest sens.

I
Chestia rolului politic al învãþãtorilor sãteºti nu de mult a fost ridicatã. Dacã
nu þinem seamã de câteva voci izolate care se auziserã ºi mai înainte, aceastã
preocupare a învãþãtorilor a luat naºtere în urma înjghebãrii activitãþii aºa zise
extraºcolarã, ºi este o urmare a ei.
E adevãrat cã încã de când s-a fãcut ultima modificare a legii electorale, s-a
zis cã colegiul III va fi colegiul preoþilor ºi al învãþãtorilor; dar aceasta a rãmas
o simplã zicãtoare, pentru cã, colegiul III continuând ºi dupã reforma legii electorale a nu fi un adevãrat colegiu þãrãnesc, dupã cum voise legiuitorul, activitatea politicã, a învãþãtorilor ºi a preoþilor nu avea niciun obiect.
Introducerea activitãþii extraºcolare ºi avântul, neaºteptat pentru cei mai mulþi,
luat de dânsa, a avut urmãri mari ºi în aceastã direcþie.
Cea mai însemnatã din toate a fost aceea cã s-a dovedit cum cã pãtura þãrãneascã posedã calitãþi, nebãnuite încã, de energie, pricepere ºi iniþiativã. Pentru
orice om care posedã cel mai elementar simþ politic, descoperirea aceasta era de
o importanþã capitalã.
În adevãr, problema cea mare, fundamentalã, care trebuie sã domine întreaga
istorie a dezvoltãrii noastre ca stat modern este aceea de a face ca toate forþele
naþiunii sã lucreze cu valoarea lor maximã pentru binele ºi întãrirea ei. ªi dacã
aceastã preocupare o au toate naþiunile, chiar cele mai puternice, cu atât mai mult
trebuie sã o avem noi. Suntem un popor puþin numeros, împãrþit ºi acela în patru
sau cinci trunchiuri, dintre care numai unul are libera dispunere de soarta sa;
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suntem de un neam deosebit de al tuturor acelora care ne înconjoarã ºi de care ne
despart toate, ºi limba, ºi deprinderile, ºi temperamentul, ºi aspiraþiile; de aceea,
la nicio simpatie adevãratã nu trebuie sã ne aºteptãm din partea vecinilor, iar aceia
cu care ne potrivim sunt prea departe ºi au ºi ei prea mari nevoi ale lor, pentru ca
sã se mai ocupe de ale noastre. Afarã de aceasta, locul ce ocupãm pe hartã închide
multe drumuri ºi zãdãrniceºte multe ambiþii, pe când însãºi existenþa noastrã ca
stat liber provoacã ºi întreþine multe temeri ºi bãnuieli.
De aceea, trebuie sã ne intre bine în minte cã, la o vreme de nevoie, nu vom
avea a conta decât pe noi înºine ºi pe propriile noastre forþe. Politica internaþionalã nu este o chestie de sentiment, iar mai ales pe noi, propria noastrã istorie
ne-a învãþat ce preþ trebuie sã punem pe dragostea ºi dreptatea altora, când noi
înºine nu suntem în stare sã ne impunem respectului lor.
* * *
Sunt douã feluri de a privi chestia utilizãrii forþelor naþionale.
Dupã cea dintâi, un popor este asemãnat cu o maºinã, mai mult sau mai puþin puternicã, însã lipsitã de inteligenþã ºi iniþiativã ºi incapabilã de a lucra ºi a
se dirija singurã; pentru aceasta ea are trebuinþã sã fie sub tutela unei minoritãþi,
care ea cugetã ºi chibzuieºte pentru toþi, ea reguleazã munca maºinii, ea porneºte sau o opreºte; ea hotãreºte ce ºi cum are sã lucreze; iar maºina tace, se supune ºi munceºte.
Concepþia aceasta ºi-a fãcut veacul de acum 122 de ani, în ziua când s-au
proclamat drepturile omului(13). Azi nu mai meritã nici sã fie discutatã. Asta însã
nu va sã zicã cum cã toate urmele ei au dispãrut. În viaþa popoarelor, schimbãrile
nu se fac niciodatã în mod subit, ci trebuie totdeauna un ºir de ani, uneori destul
de lung, pentru a se trece de la o stare socialã la alta. O stare de lucruri care durase
sute sau mii de ani ºi care avea rãdãcini adânci în interese, în obiceiuri, în tãria
celor de sus ºi în slãbiciunea celor de jos, nu se putea schimba aºa de lesne. ªi de
aceea nu rareori se vãd ºi azi, chiar în þãri înaintate, trãind rãmãºiþe de ale
trecutului, adevãrate anacronisme în mijlocul societãþilor moderne, dominate de
idei cu totul diferite.
Dupã cealaltã concepþie de organizare socialã, o naþiune este un organism
viu ºi inteligent, în care fiecare pãrticicã, fiecare individ contribuie, în marginile
sferei sale de acþiune, însã în mod conºtient, pentru a întreþine viaþa socialã ºi a
ajuta la dezvoltarea ei. În sistemul acesta se cere ca puterea de acþiune conºtientã
a tuturor indivizilor care constituie societatea sã fie cât mai mare posibil. Acesta
este principiul societãþilor democratice. Statul român este un stat democratic.
Constituþia de la 1866, cu toate modificãrile ei ulterioare, precum ºi toate legile
noastre fundamentale, proclama principiul egalitãþii de drepturi ºi datorii pentru
toþi cetãþenii þãrii, fãrã deosebire de naºtere sau de avere, ºi desfiinþa orice
privilegii, fie pentru anumite clase de cetãþeni, fie pentru anumite persoane.
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Organizarea noastrã legalã de stat presupune dar cã toþi cetãþenii þãrii iau
deopotrivã parte, fiecare în marginea sferei sale de acþiune, la lucrarea comunã
de întãrire ºi propãºire naþionalã; ºi, deoarece aceastã lucrare trebuie sã se facã
în aºa fel încât sã dea maximul de efect util, se presupune cã ºi fiecare individ
este pus în mãsurã de a da maximul sãu de muncã conºtientã ºi utilã.
Repet, încã o datã, cã trebuinþa aceasta, ca toate forþele naþiunii sã fie încordate aºa, ca în tot momentul sã dea maximul lor de efect util este, pentru noi
românii îndeosebi, o condiþie fatalã ºi ineluctabilã, fãrã care însãºi existenþa
noastrã ca naþiune liberã este în pericol.
Împlineºte oare societatea româneascã, condiþia aceasta? Suntem noi organizaþi în aºa fel, ca orice român, începând cu cel mai modest sãtean, sã-ºi dea
seama de rostul lui în stat, sã-ºi cunoascã bine drepturile ºi datoriile lui de
cetãþean ºi sã aibã ºi mijloacele intelectuale, ºi putinþa materialã de a îndeplini
pe unele ºi de a face sã i se respecte celelalte? Desigur cã nu. Nimeni nu va zice,
spre exemplu, cã în imensa lor majoritate þãranii noºtri se aflã în cazul acesta.
Este de prisos sã cercetãm acum care sunt cauzele acestei stãri de lucruri,
cauze pe care cei mai mulþi le cunosc ºi le înþeleg. Este ºi mai inutil sã recriminãm. Starea actualã este urmarea unor împrejurãri istorice, ºi istoria nu se
poate trage la judecatã, cum s-ar trage un om. Se pot însã judeca stãrile create
de dânsa ºi îndrepta nedreptãþile ce ea a comis.
Aceastã operã de justiþie socialã noi suntem datori sã o facem; ºi trebuie sã o
facem cu atât mai repede, ºi cu o energie cu atât mai mare, cu cât suntem mai
întârziaþi faþã de restul lumii, ºi cã pentru noi este aici o chestie de viaþã sau de
moarte. Este o stare cu totul anormalã ca cinci din ºase pãrþi ale unui popor sã fie
reduse în starea unei materii inerte, de niciun folos în viaþa intelectualã a neamului,
masã incultã ºi inconºtientã lãsatã în voia întâmplãrii, a oricãrui ambiþios de rând,
sau a pornirilor brutale nelipsite la mulþimile private de culturã, intelectualã.
Transformarea pãturii þãrãneºti în felul definit în rândurile de mai sus se
prezintã ca o problemã foarte grea, care preocupã de multã vreme pe toþi oamenii
prevãzãtori. Nu au lipsit nici silinþele, de multe ori foarte meritorii, de a i se gãsi
o soluþie. Dacã silinþele acestea nu au fost încoronate de succesul pe care-l meritau
bunele intenþii ºi devotamentul oamenilor de stat, cauza este cã nu s-au pus în
miºcare mijloacele de acþiune care sã fie în proporþie cu greutãþile ce erau de
învins. Pentru o asemenea lucrare, nu trebuia sã se neglijeze niciuna din forþele
care puteau fi întrebuinþate cu folos pentru atingerea scopului ce se urmãrea. Dar
forþele acestea sunt foarte puþine: preotul, învãþãtorul, administraþia ºi atât.
Pânã acum zece ani nu s-a fãcut apel decât exclusiv la administraþie. Prefectul, subprefectul, primarul, jandarmul, vãtãºelul erau singurele organe prin
care cei mai mari se sileau sã lucreze în toate felurile asupra mentalitãþii þãranului: sã-l înveþe sã-ºi cultive mai bine pãmântul, sã facã economie, sã se deprindã cu regulile de igienã, sã-ºi creascã copiii mai bine, sã-ºi cunoascã îndatoririle
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ºi drepturile sale de cetãþean, ºi atâtea alte lucruri a cãror enumerare nici nu ar fi
cu putinþã a se face aici.
Era uºor de prevãzut cã realizarea unui asemenea program numai cu mijloacele administrative va fi lucru imposibil; ºi aºa a ºi fost. Sunt unele þãri, nu multe,
unde organele administrative sunt de ajuns pentru a asigura realizarea unora din
dezideratele de mai sus, dar nu a tuturor. Aºa sunt Austria ºi Germania. Dar pe
acolo administraþia dispune de un personal admirabil format ºi care se bucurã de
o stabilitate ºi de o autoritate care la noi sunt încã necunoscute. Pas de asigurã,
dacã poþi, obligativitatea învãþãmântului cu un primar care nu ºtie sã scrie, sau
pãzirea regulilor de igienã cu unul care el însuºi e deprins sã trãiascã mai rãu decât
un animal bine îngrijit de pe aiurea!
Lucrarea care trebuia întreprinsã era în prima linie o operã culturalã ºi ca
atare nu putea fi realizatã decât prin factori culturali; aceasta este evident.
Factorii culturali la þarã nu sunt decât doi: preotul ºi învãþãtorul. Prin urmare,
cine voia sã întreprindã ridicarea culturalã a satelor trebuia neapãrat sã se adreseze preotului ºi învãþãtorului; aceasta iarãºi este evident. Bunul simþ cel mai
elementar aratã cã nu se putea face altfel ºi am fost nespus de surprins când am
vãzut cu câtã violenþã a fost criticatã introducerea preotului ºi învãþãtorului în
munca pentru ridicarea satelor. Ar fi fost cineva ispitit sã creadã cã adevãratul
motiv al acestei aprinderi era tocmai cã se pusese în fine mâna pe singurul
mijloc propriu de a schimba în bine sãlbãticia stãrilor de lucruri de mai înainte;
dar îmi repugnã de a crede cã în patria mea se mai pot gãsi oameni atât de lipsiþi
de prevedere ºi de patriotism.
Sunt unsprezece ani de când, într-o revistã a corpului didactic primar(14), am
expus programul lãmurit al unei acþiuni sistematice pentru ridicarea moralã ºi
economicã a pãturii þãrãneºti! Apelul acela se adresa direct învãþãtorilor. Cãtre
preoþi nu mã puteam adresa în acelaºi fel, pentru cã ei nu pot recunoaºte decât
autoritatea episcopilor lor; dar m-am silit prin toate mijloacele ca sã înlãtur
greutãþile ºi din partea aceasta, ºi sunt mulþumit sã constat cã silinþele mele nu
au fost zadarnice.
Cu modul acesta, cauza cea mare ºi sfântã a transformãrii masei inerte a
satelor noastre ºi a înmulþirii în proporþia de la una la ºase a forþelor active,
inteligente ºi conºtiente ale naþiunii, are azi în serviciul ei o falangã harnicã ºi
entuziastã, care în scurtã vreme va face ceea ce ºaizeci de ani de legi ºi decrete
nu putuserã face.
Sã lãsãm sã vorbeascã detractorii care gãsesc pete în soare ºi pun înainte greºelile, intenþionate sau nu, ale câtorva rãtãciþi, pentru a lovi în activitatea întregului corp, care în imensa lui majoritate nu meritã decât laude. Când detractorii
aceºtia vor izbuti sã dovedeascã cã, în munca aceasta, primarii rurali au ajuns,
mãcar pe departe, sã se compare cu muncitorii de azi, ca pricepere ºi onestitate,
se va putea sta de vorbã; dar proba aceasta nu se va putea face.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 31

Polemice ºi politice (1911–1912) / 31

Toatã desfãºurarea activitãþii economice ºi morale a învãþãtorilor ºi preoþilor, de unsprezece ani încoace, aratã cã ne aflãm pe calea cea bunã. De aceea,
trebuie sã se stãruie pe dânsa, ºi orice s-ar întâmpla, sã nu pãrãseascã frumoasele speranþe a cãror realizare am vãzut-o începutã în chip aºa de fericit.
* * *
Cuvântul politicã vine de la grecescul polis, care înseamnã oraº sau stat, de
vreme ce la grecii cei vechi aproape fiecare oraº mai însemnat forma un stat
deosebit. Toatã politica însemna lucrurile care se refereau la afacerile statului,
treburile de interes public.
Dupã accepþiunea aceasta, care este cea bunã ºi cea adevãratã, a face cineva
politicã va sã zicã a se ocupa de afacerile statului, a lucra în interesul binelui
general. Politica aºa înþeleasã este cea mai înaltã ºi cea mai nobilã îndeletnicire.
Ea cere nu numai pricepere ºi sârguinþã, dar ºi cel mai desãvârºit spirit de abnegaþie ºi sacrificiu, cãci acel pe care l-a apucat vârtejul treburilor publice nu mai
poate deloc sã se gândeascã la sine. A face politicã în acest sens este ºi un drept,
ºi o datorie pentru orice cetãþean, cât de modest, cãci nu este niciunul care, într-o
mãsurã oarecare, sã nu fie în stare de a aduce contingentul sãu de muncã pentru
binele comun.
Nu trebuie însã sã se dea cuvântului un sens restrâns. Nu trebuie sã se creadã cã munca pentru binele public este numai aceea care se exercitã în adunãrile
publice, sau în funcþii, sau în comerþul aºa ziºilor oameni politici. Dacã s-ar înþelege lucrul în acest mod îngust, ar urma, spre exemplu, ca munca unui bãrbat
care ar crea pentru þara lui un nou izvor de bogãþie nu ar avea preþ faþã de
sãrãcãcioasa activitate a cutãrui deputat vorbãreþ, care nu va fi produs în viaþa
lui nimic altceva decât vorbe goale.
Cu atât mai mult trebuie sã se considere ca activitate politicã, rodnicã ºi
binefãcãtoare, orice muncã care are de scop sã mãreascã buna stare materialã, sau
sã ridice nivelul moral sau intelectual al cetãþenilor, cãci prin aceasta se mãresc
forþele vii ale statului, deosebit de binefacerile care se revarsã asupra indivizilor.
Dar cu timpul cuvântul politicã a deviat de la înþelesul sãu cel adevãrat ºi a
ajuns sã însemne cu totul altceva decât aceea pentru care fusese inventat. Astãzi
politicã se cheamã mijloacele de tot felul, mai mult sau mai puþin corecte ºi
oneste, pe care le pun în miºcare oamenii care se ocupã de treburile publice,
pentru a impune ideile lor ºi, prin extensiune, tot politicã se zice cã fac ºi acei
oameni care, fãrã nicio pregãtire, fãrã devotament ºi fãrã abnegaþie, socotesc cã
câmpul de muncã pentru interesele publice este tot aºa de propriu ca oricare
altul pentru crearea unei situaþii personale. Dar felului acestuia de activitate,
pentru a-l deosebi de celãlalt, începe acum a i se da, cu o nuanþã de dispreþ,
numele de politicianism, iar celor care îl practicã li se zice politicieni.
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Dupã definiþiile acestea, face politicã bunã ºi folositoare ministrul care
munceºte cinstit ca sã rezolve greutãþile administraþiei ce-i este încredinþatã ºi
pentru a mãri, în orice fel, buna stare a cetãþenilor, fãrã ca sã se preocupe de propria lui situaþie; omul politic, omul de ºtiinþã, filosoful ºi simplul cetãþean care
aduc concursul luminilor ºi muncii lor, pentru acelaºi scop; filantropul care cautã sã aducã pacea ºi buna înþelegere în patria sa; preotul care aduce mângâiere,
încurajare ºi sfat bun celor cãzuþi în nevoie; ºi aºa mai departe. Din contrã, face
politicianism omul de stat pentru care întãrirea situaþiei politice sau altfel, a lui
sau partizanilor lui, trece înaintea datoriilor lui cãtre þarã ºi care crede cã e
permis ca interesele de partid sã treacã înaintea celor naþionale; acela care, lipsit
de bunã credinþã ºi de ruºine, nu se sfieºte a-ºi schimba convingerile ori de câte
ori prin aceasta are ceva de câºtigat. Politicianism face ºi speculantul de voturi,
fie el ministru, fie simplu agent electoral plãtit cu câþiva lei pe zi.
Exemplele acestea se pot înmulþi oricât.
* * *
ªi acum sã venim la întrebarea care face obiectul acestui articol: trebuie sau
nu ca învãþãtorul sã facã politicã? Rãspunsul este neîndoios.
Învãþãtorul nu numai are dreptul, dar e dator sã facã politicã. Dacã el ar fi o
fiinþã cu desãvârºire incultã, cum cred ºi cum vorbesc unii care nici mãcar nu-l
cunosc, s-ar înþelege ca învãþãtorul sã trãiascã închis în cercul restrâns al nevoilor
lui ºi al îndatoririlor lui strict profesionale. Dar nu e aºa; învãþãtorul a petrecut
unsprezece ani în ºcoalã, unde s-a cãutat a i se forma mintea ºi inima, ºi a-l face sã
cunoascã ºi sã înþeleagã, atâta cât se poate pânã la o vârstã de 18 ani, toate marile
nevoi ale neamului. Ca învãþãtor ºi ca om cu o culturã cu mult superioarã celei pe
care o au consãtenii sãi, el ºi cu preotul sunt singurele elemente din sat care sunt în
stare sã se þinã în curent cu principalele probleme care se agitã cu privire la pãtura
þãrãneascã, sã le înþeleagã, ºi uneori sã vadã, sau sã întrevadã unele soluþiuni. A se
pretinde cã învãþãtorul ºi preotul sunt inculþi pentru cã nu au urmat prin universitãþi
este o absurditate. Este om cult acela care posedã gradul de culturã necesar pentru
împlinirea conºtientã a rolului social; ºi, din contrã, este incult acela care, oricâte
diplome ar avea, nu corespunde chemãrii lui în societate. Este, desigur, mult mai
cult învãþãtorul care se ocupã de nevoile satului în care s-a nãscut ºi în care trãieºte,
decât omul învãþat care are pretenþia de a rezolva probleme pe care nu le cunoaºte
ºi nu le înþelege. ªi cum pot vorbi de lipsa de culturã a învãþãtorului aceia care
gãsesc natural amestecul în treburile publice al orãºeanului, chiar când nu are nici
cele patru clase primare terminate ºi care atâtea zeci de ani nu au gãsit cã e absurd
a se adresa, pentru împlinirea tuturor chemãrilor sociale celor mai delicate, la primarul de sat care, pe lângã absoluta lipsã de culturã, era de foarte multe ori o simplã
unealtã inconºtientã în mâinile politicienilor locali.
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În mediul în care trãieºte el, învãþãtorul, ca ºi preotul, nu numai cã este om
cult, dar ei doi sunt singurele elemente culte. Aºa fiind, ei au toate îndatoririle
pe care le contracteazã cãtre þara lui orice om care a cãutat sã-ºi însuºeascã un
grad oarecare de culturã. Ei au datoria de a împlini în satul lor acele chemãri
care nu se pot cere de la oamenii mai luminaþi decât cei cu care trãiesc, ºi cãrora
trebuie sã le serveascã de luminãtori ºi de sfãtuitori. Aceia pe care egoismul sau
indiferenþa i-ar îndemna sã-ºi nesocoteascã aceastã îndatorire, ar fi tot atât de
vinovaþi ca ºi acela care, vãzând pe un orb cã merge spre prãpastie, nu l-ar pune
pe calea cea bunã, sau care, vãzând pe fratele sãu cã se îneacã, nu i-ar întinde
mâna ca sã-l scoatã la mal.
* * *
Discuþia aceasta ridicã la fiecare pas chestii delicate, unele poate chiar cam
iritante. Nu este vina mea dacã sunt silit sã le ating. Sunt silit, pentru cã ele sunt
în legãturã cu subiectul de care mã ocup, care el însuºi este destul de delicat. ªi
pe urmã, dacã unele din chestiile ce ating sunt întrucâtva iritante, cauza nu este
cã ar fi ele aºa de felul lor, ci pentru cã amestecul de interese ºi pasiuni
personale au introdus nota iritantã acolo unde nu avea ce cãuta. De aceea, voi
continua a examina, în mod cât voi putea mai obiectiv, toate punctele care au
trebuinþã sã fie lãmurite în discuþia de faþã.
Cel care vine acum înainte este de a se ºti dacã felul de activitate pe care o
recomand eu pentru învãþãtori ºi preoþi, politica pe care trebuie sã o facã ei la sate,
este sau nu compatibilã cu îndatoririle lor profesionale. Cãci s-a zis cã învãþãtorul
ºi preotul sãtesc nu trebuie sã se ocupe de nimic în afarã de ºcoala ºi de biserica
lor, pentru cã altfel nu ºi-ar putea îndeplini obligaþiile lor ºcolare ºi bisericeºti.
Dar chestia pusã aºa este pusã rãu; datele ei trebuie rãsturnate ºi enunþarea ei
trebuie sã se facã astfel: învãþãtorul ºi preotul au anumite datorii profesionale, care
sunt precizate prin legi, regulamente, programe etc., ei sunt datori sã-ºi împlineascã aceste datorii în prima linie; dar, odatã obligaþia aceasta împlinitã, ei
rãmân cetãþeni ca toþi cetãþenii, având aceleaºi drepturi ºi datorii ca ºi oricare altul.
Aºa s-a înþeles lucrul când s-a înjghebat aºa numita activitate extraºcolarã.
Toate ordinele, circulare, îndemnurile ºi sfaturile, scrise ºi verbale, ale ministrului de pe vremuri, recomandã mereu învãþãtorilor sã nu piardã niciun moment
din vedere obligaþiile lor cãtre ºcoalã, ºi nu o datã li s-a spus cu insistenþã cã
activitatea extraºcolarã nu este obligatorie pentru nimeni, ºi cã nimeni sã nu
întreprindã a face lucru care ar fi mai presus de puterile sale ºi care l-ar pune în
imposibilitate de a-ºi îndeplini datoriile sale pur ºcolare. În discuþia care se
urmeazã de atâta vreme, mereu s-a pierdut din vedere – mã întreb dacã nu cu
intenþie – lucrul acesta pe care eu mereu l-am amintit ºi care atât de lesne se
poate controla. ªi dacã cu toate acestea atâtea mii de preoþi ºi învãþãtori au
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crezut cã pot ºi au ºi dovedit cã pot sã întreprindã o asemenea activitate, este cã
legea preciza în mod foarte lãmurit îndatoririle lor profesionale, în afarã de care
se ºtiau liberi sã lucreze ca oricare alt cetãþean pentru binele satului lor.1
În ceea ce priveºte în special pe învãþãtori, legea (art. 61 ºi 62) hotãrãºte
care sunt îndatoririle lor faþã de ºcoalã; iar prin art. 66, ea se ocupã de activitatea
lor în afarã de ºcoalã, ºi pune principiul cã le este interzis „orice comerþ ºi orice
profesiune incompatibilã cu demnitatea caracterului lor sau cu îndatoririle
funcþiei“. Alineatele finale din acest articol enumerã chiar unele îndeletniciri
care sunt sau nu sunt compatibile cu chemarea de învãþãtor.
Atât ºi nimic mai mult. Nicãieri în lege nu se gãseºte vreo dispoziþie care
sã opreascã pe învãþãtori de a lua parte la cercurile culturale sau la conducerea
bãncilor populare; ºi ar fi fost monstruos ca sã se gãseascã în lege o asemenea
dispoziþie, cãci dacã elementele culte ale satului nu ar avea dreptul sã þinã
cercurile culturale, cine sã le þinã? Analfabeþii? Ori poate se crede cã e periculos
ca ºi sãtenilor sã li se facã parte, mãcar cât de micã, de culturã intelectualã? ªi
dacã nu se cuvine sã aibã parte la conducerea bãncilor populare cei care singuri
le-au înfiinþat ºi le-au întãrit, cine alþii trebuie sã o aibã? Cãmãtarii ºi cârciumarii? Ori se socoteºte cã nu trebuie ca sãtenii sã se emancipeze economiceºte
ºi sã scape odatã de lãcomia nesãturatã a acestor exploatatori?
Ceea ce trebuie este ca activitatea în ºcoalã a învãþãtorului sã fie controlatã
cât mai de aproape, ºi cel care se gãseºte cã nu-ºi îndeplineºte datoria pe deplin,
sã fie rechemat la dânsa prin toate mijloacele pe care le prevede legea. Dar
îndatã ce învãþãtorul face faþã datoriilor sale profesionale, odatã ce el nu întreprinde nimic care sã fie „incompatibil cu demnitatea caracterului sãu ºi cu îndatoririle funcþiei“, îndatã ce faptele sale nu sunt nici dezordonate, nici necorecte
ºi nici nu-l împiedicã de a fi bun învãþãtor, nimeni nu are dreptul de a-l împiedica de la ceea ce este cel mai sfânt din drepturile omului: acela de a se face util
semenilor sãi ºi de a se bucura de consideraþia ºi iubirea care este dreapta rãsplatã a muncii pentru binele public.
De altfel este foarte curioasã aceastã pretenþie de a se supune învãþãtorii ºi
preoþii sãteºti la un regim de excepþie, numai pentru cã sunt sãteºti. Ea este o nouã
dovadã, de cât de greu este de a se dezrãdãcina vechile deprinderi ºi vechile prejudicii. Sunt zeci de ani de când privilegiile s-au desfiinþat ºi s-a proclamat egalitatea absolutã a cetãþenilor înaintea legii; ºi cu toate acestea ce este campania ce
se duce contra activitãþii extraºcolare de la sate decât dovada cea mai evidentã cã
sunt încã unii care cred cã cei de la sate nu au dreptul de a se folosi de libertãþile
acordate prin legi în aceeaºi mãsurã cu cei de la oraºe?
În adevãr, pe când de patru ani ºi jumãtate se vorbeºte ºi se scrie fãrã încetare contra activitãþii extraºcolare ºi extra-bisericeºti de la þarã, zisu-s-a mãcar
1. Vezi în aceastã privinþã cele publicate în colecþiunea de faþã vol. I, II, III, consultând
indicele analitic la finele vol. III(15).
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un singur cuvânt asupra celei de la oraºe? ªi, cu toate acestea, la oraºe nu lipseºte
acest fel de activitate, ba încã este poate mai dezvoltatã decât cea de la þarã. Sunt
nenumãraþi profesori care dau lecþii particulare, alþii care au ºcoli private de care
se ocupã de aproape. Unii sunt gazetari, alþii avocaþi, ceea ce poate da loc la
neajunsuri, cãci nu o datã se întâmplã ca teoria dezvoltatã de avocat sã nu se
potriveascã cu cea profesatã de pe catedrã. O lege recentã permite profesorilor sã
fie prefecþi ºi primari, ºi un preot chiar în momentul acesta serveºte ca ofiþer de
stare civilã. Nu insist asupra unor cazuri mai rele, cum a fost mai anii trecuþi
acela al unor profesori care deschiseserã o prãvãlie de obiecte de consumaþie ºi
supravegheau pe rând vânzarea, fiecare câte o zi, nici de acela al unuia care-ºi
pusese numele pe firma unei berãrii, însoþit de menþiunea profesor.
În cazurile acestea ºi în numãrate altele care nu se pot înºira toate, avem
exemple nediscutabile de activitate extraºcolarã, ºi cu toate astea nu am auzit
niciodatã ca sã se fi ridicat contra ei vreunul din aceia care pretind sã interzicã
învãþãtorilor dreptul de a face parte din cooperativele sãteºti ºi din bãncile populare, instituþii de evidentã utilitate ºi unde nu poate fi vorba de nimic contrar
nici moralei, nici demnitãþii de dascãl, nici îndatoririlor lui profesionale. Pentru
ce deosebirea aceasta?
Închei partea aceasta a discuþiei cu singura concluzie logicã care se poate
deduce dintr-însa: activitatea extraºcolarã ºi extrabisericeascã, aºa cum a fost
înþeleasã ºi practicatã de învãþãtori ºi preoþi de la 1901 încoace, este o activitate
binefãcãtoare, ºi este un drept nediscutabil al lor, drept de cetãþeni liberi ºi conºtienþi, de a o practica în mãsura în care pot, întrucât împlinirea îndatoririlor lor
profesionale este asiguratã.
Practicarea acestei activitãþi, care va avea de rezultat prefacerea din fundament a stãrii deplorabile de azi a pãturii þãrãneºti, este desigur cea mai frumoasã
formã sub care învãþãtorii ºi preoþii pot face politicã, în sensul cel adevãrat ºi
cel bun al cuvântului.
Bineînþeles, prin aceasta nu înþeleg deloc cã activitatea lor trebuie în mod
fatal sã se mãrgineascã numai la forma aceasta. Din contrã, munca lor se poate
exercita sub orice formã de activitate de folos public, compatibilã cu datoriile
lor profesionale ºi care sã dea rezultate utile reale.
* * *
Dacã însã a face politicã în felul cum s-a arãtat pânã aici este pentru învãþãtori ºi preoþi nu numai o datorie de buni cetãþeni, dar ºi un drept, în schimb ei
trebuie sã se fereascã de a face politicianism. Politica cea bunã înalþã pe om ºi
pune în miºcare toate însuºirile lui cele bune; politicianismul îl înjoseºte ºi îl degradeazã, fãcând din el un instrument în mâinile altora care rareori vor rezista
tentaþiei de a abuza de slãbiciunile sau de naivitatea lui, ºi excitând numai
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pasiunile ºi instinctele cele mai rele ºi mai puþin onorabile. Însuºi caracterul lor
de educatori trebuie sã interzicã preotului ºi învãþãtorului de a luneca pe acest povârniº periculos; cãci ce poate fi mai contrar „demnitãþii caracterului de învãþãtor
sau de preot“, decât de a renunþa la demnitatea sa de om liber ºi de a nu se da în
lãturi de la acte reprobate de moralã, pentru cã aºa-i dicteazã interesul sãu propriu, sau interesul aceluia în a cãrui soldã s-a pus?
Dar este ºi un alt motiv pentru care politicianismul, pentru învãþãtorii ºi preoþii sãteºti, ar constitui nu numai un act de înjosire personalã, dar ºi o adevãratã
crimã socialã.
Totul aratã cã ne aflãm în ajunul unei mari reforme sociale, care va chema la
viaþa publicã pãturile inferioare ale societãþii româneºti ºi în special pe þãrani, care
astãzi mai cã nu participã la dânsa. În vederea acestui eveniment, toate silinþele
oamenilor cuminþi trebuie sã fie îndreptate în sensul de a pregãti aceastã
numeroasã clasã pentru exerciþiul drepturilor sale viitoare. Tocmai de aceea are
aºa de mare însemnãtate orice activitate care are de scop de a înavuþi pe þãran, de
a-l instrui, de a-l face sã capete conºtiinþa demnitãþii sale de om. Tot de aceea trebuie conservatã cât se poate mai neatinsã curãþenia lui de suflet ºi sã-l ferim de a
face cunoºtinþã cu urâtele moravuri politice care au infectat oraºele ºi care dau de
multe ori o înfãþiºare aºa de nedemnã luptelor noastre politice.
Trebuie sã ne gândim cã, precum boalele molipsitoare sunt cu deosebire
omorâtoare pentru organismele cele mai tinere ºi mai curate, tot aºa ºi contaminãrile morale sunt cu mult mai periculoase pentru masele noi ºi încã neatinse
de patimile care frãmântã pe cele mai vechi.
În ziua când politicianismul se va încuiba între þãranii încã necunoscãtori
de noile lor drepturi ºi datorii, se vor ruina pentru multã vreme ºi poate chiar
pentru totdeauna, speranþele acelora care aºteaptã cu atâta nerãbdare întãrirea
statului prin adjuncþiunea acestor forþe.
Elementele culte de la þarã trebuie sã fie cu atât mai mare bãgare de seamã,
ca sã nu fie tocmai ele inoculatorii veninului politicianismului în sate, cu cât se
cunosc destule încercãri de a-l face sã pãtrundã ºi acolo, din partea acelora care
nu mai au nimic de câºtigat la oraºe.

II
Nu mã îndoiesc cã mulþi din aceia care îmi vor fi fãcut onoarea de a mã
urmãri pânã aici vor avea impresia cã am cãutat sã ocolesc chestia ce este în
dezbatere. În adevãr, câþi sunt la noi aceia care prin politicã înþeleg altceva decât
politica de partid? Chiar la congresul de la Târgoviºte au fost unii care au arãtat
cã aºa înþeleg ei politica pe care trebuie sã o facã învãþãtorii. S-a vorbit, nu numai despre partidele existente sau care se muncesc acum ca sã se formeze, dar
ºi de Partidul Þãrãnesc, ºi chiar de Partidul Învãþãtoresc.
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Eu sunt departe de a crede cã singura politicã posibilã este politica de partid.
Cred, din contrã, cã se poate face foarte bunã politicã ºi în afarã de partide, ºi
aceasta m-am silit sã arãt în cele ce preced. Dar, pentru ca discuþia sã nu rãmânã
necompletã, voi vorbi ceva ºi despre aºa zisa politicã de partid, întrucât ar privi pe
învãþãtori.
Este de câtva timp la modã de a se arunca partidelor politice tot felul de
învinuiri ºi chiar de insulte ºi de a li se contesta tot ce au fãcut ºi fac ele, la
început pentru înjghebarea þãrii ºi scoaterea ei din starea de haos, pe urmã pentru organizarea ei, pentru dezvoltarea forþelor ei, pentru scoaterea ei din greutãþile ºi pericolele la care la tot momentul o expun situaþia ei geograficã ºi micul
numãr de baionete de care dispune. Oameni de mâna întâi, patrioþi necomparabili, azi trecuþi dintre cei vii ºi în imposibilitate de a se apãra, oameni care
ºi-au jertfit fãrã cruþare viaþa ºi avutul lor ca sã ne facã ºi sã ne lase o patrie
înfloritoare, se vãd terfeliþi în modul cel mai nedemn de cel dintâi venit, pe
care-l roade invidia sau ambiþia de a rãzbi la locul întâi fãrã întârziere.
Fãrã îndoialã, ºi partidele politice, ca orice instituþie omeneascã, au neajunsurile lor. Unele din ele se vede cã sunt neseparabile de existenþa acestor instituþii
politice; dovadã este, nu numai cã le vedem pretutindeni, unde funcþioneazã
regimul constituþional, dar cã ele se regãsesc, ºi încã cu o intensitate ºi mai mare,
chiar acolo unde se propovãduieºte ca o dogmã lupta de exterminare contra
vechilor partide, ca lipsite de pricepere, de patriotism ºi de onestitate.
Nu este locul, nici timpul, ca sã mã ocup aici de asemenea excese de limbaj.
Sper cã învãþãtorii, pentru care mai cu seamã scriu aceste rânduri, în marea lor
majoritate, au destul bun simþ ºi cunosc îndestul istoria contemporanã a þãrii lor,
ca sã ºtie, întrucât trebuie sã þinã socotealã de ele.
Cum cã partidele politice sunt indispensabile într-un stat constituit pe baze
democratice, nici nu încape discuþie, ºi cel mai elementar bun simþ arata cã nu
poate fi altfel. De nu ar fi aºa, pentru ce tocmai aceia care mai mult strigã contra
lor, tocmai ei se silesc sã-ºi constituie partide, ºi pentru aceasta nu se sfiesc a se
încãrca ºi ei cu toate pãcatele pe care le imputã altora?
Într-un stat despotic, voinþa ºefului este de ajuns pentru a imprima afacerilor publice o direcþie determinatã. Dar într-un stat constituþional, unde fiecare
cetãþean nu reprezintã decât o micã pãrticicã din suveranitatea naþionalã, ar fi un
haos dacã oamenii cu idei asemãnate nu s-ar grupa la un loc pentru ca, cu forþe
unite, sã poatã aduce la îndeplinire ideile lor. Nu meritã nici mãcar onoarea unui
rãspuns afirmãrile mai mult sau mai puþin sincere ale acelora, care pretind cã
partidele politice nu ar fi altceva decât niºte întovãrãºiri cu scopul de a exploata
þara în interese personale. Eu vorbesc aici despre lucruri serioase ºi pentru oameni serioºi, ºi nu mã pot ocupa de asemenea izbucniri bolnãvicioase.
Pentru ca o grupare de oameni sã merite numele de partid politic, trebuie
ca ea sã întruneascã anumite condiþii.
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În prima linie, trebuie sã aibã cunoºtinþã exactã de toate principalele nevoi
ale þãrii, precum ºi idei hotãrâte în privinþa modului cum ele pot fi satisfãcute.
Soluþiile acestea pot sã varieze de la un moment la altul, pentru cã ºi împrejurãrile se schimbã, ºi ceea ce convine azi poate sã nu se mai potriveascã mâine;
trebuie însã ca la fiecare moment partidul sã ºtie ce vrea.
Se cere, apoi, ca partidul sã aibã energia ºi priceperea necesarã pentru a
aduce la îndeplinire principiile sale, precum ºi o mare dozã de abnegaþie ºi de
devotament pentru binele public, care sã-i dea tãria cuvenitã pentru a nesocoti
loviturile, ºi la momentele cele grele a face ºi sacrificiile necesare. Asemenea
calitãþi nu se gãsesc cu înlesnire; dar niciun partid nu-ºi poate împlini chemarea,
dacã cel puþin capii lui nu le întrunesc într-o mãsurã cât mai mare.
Mai trebuie ca partidul sã posede toate elementele necesare pentru ca, la
orice moment, sã fie în stare a primi ºi a purta cu vrednicie povara guvernului.
Pentru aceasta se cere ca partidul sã numere oameni pricepuþi pentru fiecare fel
de activitate publicã. Sunt mulþi cei care cred cã un guvern nu se compune decât
din cei 9 miniºtri; dar ce ar face aceºti oameni, dacã ar fi lipsiþi de colaboratorii
necesari, pentru a pune în practicã ideile lor ºi ale partidului lor?
Se cere, în fine, ºi mai presus de toate, ca programul politic al partidului sã
îmbrãþiºeze cu o egalã solicitudine ºi dreptate interesele întregii naþiuni, iar nu
sã se preocupe numai de interesele unor anumite pãrþi ale societãþii, în paguba
ºi cu nesocotirea celorlalte.
O grupare care nu ar întruni toate aceste condiþii nu se poate numi partid
politic ºi nu are dreptul sã pretindã a conduce afacerile þãrii.
E natural ca fiecare partid sã caute a-ºi mãri forþele, trãgând în partea sa cât
mai mulþi partizani. De aici alergãtura pentru recrutãri, ºi mijloacele foarte adeseori lipsite de corectitudine prin care se cautã a se ademeni oamenii. Nicãieri
mai mult decât aici nu are rol mai mare politicianismul cel mai fãrã frâu.
Fiecare cetãþean are, se înþelege, dreptul de a acorda preferinþa sa principiilor cutãrui sau cutãrui partid; el are dreptul a se înscrie în oricare din ele, dupã
libera sa alegere. ªi, cu toate acestea, nu ar fi lucru normal ca toþi cei care se bucurã de drepturile lor politice sã fie numaidecât înscriºi în câte un partid.
În adevãr, cea dintâi condiþie de existenþã a unui partid este disciplina. Cel
înscris se obligã, chiar prin faptul înscrierii, a sprijini principiile partidului în
toate împrejurãrile, ºi chiar când în chestii de detaliu nu s-ar potrivi la vederi cu
dânsul, el trebuie sã subordoneze propriile sale vederi programului comun. Înscrierea într-un partid constituie dar, nu trebuie sã ne-o disimulãm, o oarecare
restrângere a libertãþii sale de acþiune pe care ºi-o impune cetãþeanul, ºi care nu
are rost decât atunci când el judecã cum cã realizarea principiilor partidului este
atât de necesarã, încât meritã acest sacrificiu. De altã parte, înscrierea în partid
presupune cã noul adept se pune la dispoziþia lui, pentru a lua parte activã, dacã
ar fi chemat, la punerea în practicã, a principiilor lui.
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Dar împrejurãrile se schimbã mereu, ºi ele fac cã, dacã azi interesul þãrii
cere a se lucra în sensul vederilor unui partid, mâine sã fie nevoie a se face apel
la principiile celuilalt partid.
Dacã toþi cetãþenii, fãrã deosebire, ar fi deja înregimentaþi în unul sau în
altul, cine ar trebui sã judece între partide, cine sã pronunþe cã a venit momentul
a se imprima o schimbare în direcþia politicã a þãrii? Este evident cã partidul
care ar avea cei mai mulþi membri înscriºi s-ar perpetua la putere.
Logica cere, din contrã, ca sã nu se înscrie în partide decât aceia care sunt
în mãsurã de a face ceea ce se numeºte politicã militantã, ºi care eventual pot
sã se punã la dispoziþia partidului lor pentru a-l ajuta sã guverneze. Numãrul cel
mai mare de cetãþeni însã ar trebui sã-ºi pãstreze întreaga lor libertate, ºi sã fie
ei arbitrii între partide, care sã le judece faptele ºi sã le cheme sau sã le
depãrteze pe rând de la cârma statului.
Aºa ar cere logica. Dar câte lipsesc pentru ca lucrurile sã se poatã petrece
aºa! Ar trebui ca numãrul celor cu drepturi politice sã fie aºa de mare, încât nici
chiar cea mai activã vânãtoare sã nu-i poatã prinde pe toþi. Ar mai trebui ca
imensa majoritate a cetãþenilor sã fie destul de luminatã asupra nevoilor þãrii,
pentru ca sã poatã juca în mod conºtient rolul de suprem judecãtor, care dupã
Constituþie le revine.
Noi, din nenorocire, suntem încã departe de a împlini condiþiile acestea; dar
aceasta nu va sã zicã cã nu trebuie sã facem totul ca sã ne apropiem de dânsele.
* * *
ªi acum sã examinãm pe rând diversele pãreri care s-au emis la congresul
de la Târgoviºte asupra acestei chestii.
Încep cu cea mai depãrtatã, aceea ca corpul didactic rural sã se constituie
într-un partid nou, Partidul Învãþãtorilor.
Declar net cã propunerea aceasta nu are niciun sens. Ce ar fi acest pretins
partid al învãþãtorilor? Are el, sau poate el sã formuleze un program de guvernãmânt, care sã îmbrãþiºeze toate chestiile, mari ºi mici, care intereseazã þara? Are
el soluþii gata, dacã nu pentru toate, dar cel puþin pentru principalele dificultãþi
care sunt la ordinea zilei? Dispune el de personalul necesar pregãtit în vederea
conducerii treburilor þãrii? S-ar simþi el în stare ca eventual sã primeascã ºi sã
poarte sarcina acestei conduceri? Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt evidente.
Ori, din contrã, acest partid nu ar urmãri decât revendicãrile speciale ale
învãþãtorilor, cum ar fi modul de numire al revizorilor ºcolari, modificarea programelor primare, sau îmbunãtãþirea soartei materiale a învãþãtorilor? Se gândeºte oare cineva cã activitatea viitorului partid sã constea în a face dificultãþi
guvernelor, pentru a le smulge concesii în folosul exclusiv al învãþãtorilor? Dar
atunci nu ar fi vorba de un partid politic. I s-ar putea da numele de ligã, sau de
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tovãrãºie, iar publicul nu va lipsi a-i zice coterie sau ºi mai rãu. Tenteazã pe
cineva perspectiva aceasta?
Nu, Partidul Învãþãtoresc este o absurditate, ºi chiar cuvântul acesta este un
nonsens, cãci nu poate fi partid politic acolo unde nu se agitã interesele generale, ci numai acele ale unei fracþiuni a naþiunii, oricât de interesantã ar fi ea.
* * *
Trec la a doua propunere, care meritã o atenþiune mai de aproape: aceea a
Partidului Þãrãnesc.
Mai întâi, ºi numirea aceasta dã loc la criticã, dacã nu i se precizeazã bine
înþelesul. Dacã prin ea se înþelege cã viitorul Partid Þãrãnesc se va preocupa exclusiv de interesele clasei þãrãneºti, fãrã a se gândi la celelalte, sau chiar pentru
a satisface pe cele dintâi în dauna celorlalte, recãdem în cazul de mai sus, ºi deºi
aici nu mai este vorba numai de ºase sau ºapte mii de funcþionari, ci de peste
cinci milioane de muncitori, un partid care nu ar avea ochii decât exclusiv
asupra intereselor acestora nu ar fi un partid, ci tot o ligã, sau o tovãrãºie, sau
coterie. Altceva ar fi dacã numirea aceasta nu ar însemna alta decât cã viitorul
partid ar avea intenþia de a da chestiei þãrãneºti o atenþie mai mare decât aceea
pe care i-o dau celelalte partide, fãrã însã a se dezinteresa de celelalte chestii.
Dar chiar atunci, formularea unor anumite revendicãri ºi propunerea unor
anumite soluþii pentru o grupã de necesitãþi sociale, nu sunt de ajuns pentru a da
naºtere unui partid, cel puþin unui partid politic serios, gata de a rãspunde la
chemare, aºa cum l-am definit în cele ce preced.
De câtva timp se vorbeºte mereu de înfiinþarea Partidului Þãrãnesc. Este
însã demn de observat cã vorba aceasta nu o poartã þãranii, care în cea mai mare
parte nici nu ºtiu ce va sã zicã aceasta, ci oarecare personalitãþi, care nu prea
reuºesc sã-ºi ascundã gândurile adevãrate ce au, când urmãresc ideea aceasta.
Cãci trebuie sã spunem lucrurile aºa cum sunt; þãrãnimea a ajuns a fi
consideratã ca scãparea supremã a ambiþioºilor care vor sã-ºi creeze un partid, ºi
care nu mai au cu ce sã ºi-l formeze la oraºe, unde locul este deja prins de alþii.
Oamenii aceºtia îºi dau bine seama cã în þãrãnime rezidã o enormã forþã latentã,
cu care va trebui sã se stea serios de vorbã atunci când ea va fi organizatã ºi va fi
devenit conºtientã de chemarea ei. Câþi nu s-au silit deja sã înjghebe un asemenea
partid, rezervându-ºi bineînþeles primul loc într-însul! ªi când se pare cã vreunul
are sorþi de izbândã, împrejurul lui se ridicã o furtunã de atacuri din partea
concurenþilor. Ca sã nu mã duc prea departe în trecut, ºi de ºi nu s-ar cuveni sã
amestec aici o chestie întrucâtva personalã, voi spune cã nu m-am înºelat un
moment asupra adevãratelor mobiluri ale campaniei duse contra mea în ultimii
ani, pe tema raporturilor mele cu învãþãtorii ºi preoþii sãteºti. Pe lângã cã noul fel
de activitate a acestor modeºti lucrãtori stânjenea multe interese, care nu cutezau
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sã se mãrturiseascã sub forma lor adevãratã, adversarii mei nu-ºi puteau închipui
cã poate cineva dispune, cum credeau ei cã dispun eu, de o forþã capabilã de a
duce la asemenea rezultate, fãrã sã aibã gândul ascuns de a o întrebuinþa în folosul
sãu personal. Ar fi putut adversarii mei sã se gândeascã cã, dacã avusem priceperea de a crea, pot zice din nimic, o asemenea forþã, cu atât mai mult m-aº fi
priceput sã mã ºi folosesc de dânsa, mai ales cã pentru aceasta nu aveam decât sã
iau învãþãturã de la atâþia alþii în arta de a tulbura apa. Poate voi dezbate cândva
chestia aceasta mai de aproape, dar nu aici. Este însã cert cã se fac silinþe mari, ºi
nu numai dintr-o parte, „pentru a lua pe învãþãtori din mâna lui Haret“, ºi cã
cuvântul acesta de ordine fusese dat ºi la congresul din urmã.
Adversarii mei îºi fac spaimã degeaba. Nu am avut niciodatã gândul de a
mã pune în capul unui partid þãrãnesc. Pentru aceasta am douã motive puternice.
Cel dintâi este cã partidul politic din care am onoarea de a face parte a adus
deja enorme servicii cauzei muncitorilor ºi are încã ºi putinþa ºi voinþa de a-i
mai aduce ºi altele. Ca partizan convins ºi sincer al cauzei þãrãneºti, e natural sã
continuu a lucra cu un partid care împãrtãºeºte vederile mele ºi care este destul
de puternic ºi de bine organizat ca sã poatã realiza ideile lui ºi ale mele; pe când
izolându-mã de dânsul, reducându-mã la singurele mele forþe, care ºi acelea ar
trebui sã se consume în lupta pentru organizarea noului partid, ar însemna cã
trebuie sã renunþ a mai lucra pentru cauza þãrãneascã. Mai mult decât atât, o asemenea acþiune lãturalnicã nu ar putea decât sã slãbeascã ºi sã încurce acþiunea,
deja destul de grea, a partidului cu care am lucrat pânã acum, aºa încât, în loc
sã fac un bine cauzei þãrãneºti, i-aº face cel mai mare rãu.
Al doilea motiv este cã constituirea în împrejurãrile actuale a unui partid
þãrãnesc serios este imposibilã. Sunt mulþi cei care cred cã pentru aceasta ar fi
de ajuns un ambiþios îndrãzneþ înarmat cu un pachet de minciuni; dar nu e aºa.
Un partid, ca sã fie serios, nu are trebuinþã numai de un program, pentru cã oricine poate face un program. Mai trebuie ca programul acesta sã îmbrãþiºeze
întregul complex de trebuinþe naþionale; ca el sã nu cuprindã numai formulare
de revendicãri ºi de dorinþe, dar sã aibã ºi soluþii gata, practice ºi bine studiate,
pentru aducerea la îndeplinire a punctelor din program; în fine, sã dispunã, nu
de un om, nici de doi, nici de zece, ci de cadre complete de oameni capabili,
care sã cunoascã în adâncul lor toate chestiile sociale care intereseazã þara, care
sã înþeleagã rostul vieþii politice ºi sã aibã experienþa ºi priceperea necesarã
pentru a se avânta într-însa.
Toate acestea lipsesc. Printre aceia care nãzuiesc la înfiinþarea Partidului
Þãrãnesc, nu ºtiu câþi sunt cei care cunosc bine însãºi chestia þãrãneascã, nu ca un
ºir de mici probleme fãrã legãturã între ele, ci din punctul de vedere cu totul
superior ºi în legãturã ºi cu toate celelalte mari probleme naþionale. Sunt ºi mai
puþini aceia care sã cunoascã ºi celelalte chestii a cãror cunoºtinþã nu poate sã lipseascã unui om de stat, cum, spre exemplu, aceea a politicei noastre financiare, a
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celei economice interne ºi externe, a relaþiilor exterioare, a învãþãmântului ºi
multe altele. Ca personal, Partidul Þãrãnesc nu ar dispune acum decât de oameni
nepregãtiþi pentru viaþa publicã, ºi unii dintr-înºii se pare cã nu sunt nici destul de
oþeliþi pentru a putea sã reziste ademenirilor de tot felul de care viaþa aceasta este
plinã. Unele fapte ce se petrec de câtva timp, ºi mai ales în timpurile din urmã,
dacã nu le-am crede cã sunt numai niºte regretabile excepþii, ar trebui sã taie
curajul celor care aspirã la constituirea Partidului Þãrãnesc, cãci un partid fãrã
oameni de caracter nu mai e partid.
Urmeazã de aici cã formarea unui Partid Þãrãnesc va fi imposibilã pentru
totdeauna? Departe de mine gândul acesta. Credinþa mea este, din contrã, cã
înfiinþarea acestui partid va veni în mod fatal, ºi cã este foarte posibilã. Orice
grupã de interese mari naþionale are dreptul sã fie reprezentatã prin un partid, ºi
care altã masã de interese este mai considerabilã decât aceea a clasei celei mai
numeroase din societatea noastrã? Dar creaþiunea acestui partid va trebui sã treacã
ºi ea prin neevitabilele faze de evoluþiune la care este supus orice organism social.
Va trebui ca, cu încetul, sã se formeze o pãturã de oameni care sã cunoascã
bine chestiile sociale, în special pe cea þãrãneascã, ºi care sã caute a se iniþia în
greutãþile ºi îndatoririle vieþii publice, aºa cum trebuie sã o practice un om onest
ºi cu dor de binele public. Va trebui ca þãrãnimea sã înceteze de a fi masa amorfã
de astãzi. Pânã când ea nu va ajunge sã posede mãcar cât de puþin o conºtiinþã
clarã de naþionalitatea ei, de nevoile ei care se pot satisface ºi de acele care nu se
pot satisface, de drepturile, dar ºi de îndatoririle pe care le contracteazã oricine
râvneºte a avea o pãrticicã la conducerea treburilor publice, pânã atunci un partid
þãrãnesc nu va putea exista. Va trebui, în fine, ca starea materialã a þãrãnimii sã fie
cât mai mult ºi mai repede îmbunãtãþitã, cãci altminteri ea va fi veºnic lipsitã de
independenþa necesarã celui care vrea sã aibã parte la viaþa publicã.
ªi cu aceasta ajung iarãºi la chestia dezbãtutã în congresul de la Târgoviºte.
Din cele ce am spus, rezultã clar cã credinþa mea este cã e inutil ca învãþãtorii
ºi preoþii sãteºti sã se gândeascã acum la formarea unui Partid Þãrãnesc. Întreprinderea aceasta ar fi un fel de activitate extraºcolarã care, în prima linie, ar avea
inconvenientul de a-i vârî ºi pe dânºii în vârtejul pasiunilor ºi mizeriilor vieþii politice de care fuseserã feriþi pânã acum, împrejurare cãreia se datoreºte cu deosebire frumosul succes pe care l-au avut ei pânã acum în celãlalt fel de activitate
extraºcolarã. Dar pe de altã parte, o asemenea întreprindere nu ar avea sorþi de
izbândã, pentru cã lipsesc toate elementele necesare.
Dar de altã parte, învãþãtorii ºi preoþii lucreazã de fapt, ºi poate fãrã sã se
gândeascã, la formarea viitorului partid. Când scapã pe þãrani de camãtã, când
îi învaþã ºi-i ajutã sã cumpere ºi sã arendeze pãmânt, când le face posibilã dezrobirea economicã în toate felurile, când încet, cu cumpãnealã ºi cu chibzuinþã,
fac sã pãtrundã în masele profunde ºi întunecate noþiunile de igienã, de moralã,
de drepturi ºi de datorii, sã fie siguri cã ei fac mult mai mult pentru emanciparea

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 43

Polemice ºi politice (1911–1912) / 43

politicã a þãranilor decât ar putea face un declamator zvãpãiat care nu le-ar
aduce decât un potop de vorbe goale. Oamenii care aduc la þarã lumina, armonia
ºi buna stare materialã fac tot atâta serviciu þãrii ca ºi când i-ar da o provincie
nouã, cãci îi dau forþe noi, active ºi inteligente, care vor fi elemente de muncã
ºi de ordine în societatea de mâine.
Aceasta dar este, dupã pãrerea mea, adevãrata cale pe care trebuie îndreptatã
ºi menþinutã mai cu seamã activitatea politicã a elementelor culte de la þarã.
Desigur cã se poate aºtepta cineva ca sã se facã ºi mai bine decât s-a fãcut pânã
acum; spre exemplu, e de dorit ca aceia care aspirã a face educaþia politicã a poporului din jurul lor, ei cei dintâi sã-i dea exemplu de independenþã de caracter ºi de
tãrie de convingeri ºi sã nu-i mai dea spectacolul unor slãbiciuni puþin demne.
Dar mai cred cã acþiunea învãþãtorilor ºi a preoþilor nu este de ajuns. Pentru
luminarea ºi înãlþarea þãrãnimii sunt datoare sã lucreze cu râvnã toate elementele
culte ieºite din sânul ei. Satele noastre contribuie cu o parte foarte importantã ºi
din ce în ce mai mare la înmulþirea elementelor culte ale þãrii. Nu este an în care
sute de tineri fii de þãrani sã nu intre în rândurile medicilor, juriºtilor, profesorilor,
inginerilor, ºi în tot felul de funcþii publice. În marea lor majoritate, aceste
elemente sunt pierdute pentru sate, cãci tinerii aceºtia preferã sã vegeteze prin
oraºe decât sã meargã sã vivifice pãtura din care au ieºit. La þarã nu sunt medici;
locurile de medici de plasã, dupã ce cã sunt aºa de puþine, stau vacante cu anii,
pânã ce se îndurã vreun strãin sã vinã sã le ocupe; iar oraºele gem de medici
nãscuþi la þarã, care abia au cu ce trai. Posturile de judecãtori de ocol, de administratori de plasã, chiar de primari rurali; cel puþin prin comunele mai însemnate, ar
trebui de drept sã fie obiectul ambiþiunii tinerilor sãteni care au învãþat carte, iar
nu sã le lase sã fie considerate ca loc de exil pentru cei de pe la oraºe, care nu pot
face altfel, sau pentru elementele cele mai rele ºi mai periculoase de prin sate, cum
se întâmplã aºa de des cu locurile de primari. De câte ori câte un tânãr sãtean cult
ºi-a înþeles aceastã datorie, el nu a întârziat a fi recompensat, cãci în scurtã vreme
a devenit oracolul ºi fruntaºul întregii regiuni unde s-a aºezat, în loc de viaþa
searbãdã ºi inutilã pe care o duc prin oraºe aceia care-ºi reneagã originea ºi refuzã
sã aducã viaþa luminii în satul care le-a dat viaþa trupeascã.
Ce admirabil element de progres pentru sufletul, pentru mentalitatea þãrãnimii ar fi aceastã infiltrare de sânge þãrãnesc, purificat ºi înãlþat prin o culturã
superioarã! Judecãtorul care trebuie sã reguleze neînþelegerile, medicul care catã
sã pãtrundã în toate colibele, administratorul care nu se cuvine a-ºi petrece vremea
la birou, ci a se ocupa pânã în curtea ºi în casa omului de nevoile lui, au nenumãrate ocazii sã vinã în contact cu þãranul, ºi nu e cu putinþã ca din contactul acesta
neîntrerupt sã nu cadã ºi sã rodeascã ceva sãmânþã bunã în sufletul þãranului; cãci
e ºi el om, ºi de la cine ar primi el mai cu drag ºi mai cu încredere darul acesta
decât de la aceia pe care i-ar ºti cã sunt sânge din sângele lui ºi cã-l înþeleg?
Mulþi din tinerii aceºtia fac politicã la oraº. Asta va sã zicã cã împlinesc
rolul de agent electoral sau alte însãrcinãri mãrunte împrejurul vreunui om

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 44

44 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IX

politic. La þarã ar putea spera sã ajungã cu vremea conducãtori de oameni; preferã sã fie la oraº pierduþi în umbra cine ºtie cui.
* * *
Rãmâne sã examinez ultima din pãrerile ce s-au emis la congres în privinþa
modului cum ar putea învãþãtorii sã facã politicã: aceea ca ei sã se alãture pe
lângã partidele politice existente, sau care cautã acum sã se constituie.
Despre aceasta este puþin de zis.
Dacã s-a înþeles – ºi unii au înþeles-o aºa – cã învãþãtorii în masã sã se alãture
la cutare sau cutare partid, aceasta mi se pare absurd. Cine ar putea sã decreteze
aceastã alipire, fie colo, fie dincolo? Cine ar avea dreptul sã hotãrascã cã, numai
pentru cuvântul cã sunt învãþãtor, nu am dreptul sã mã duc la partidul A, pentru cã
acel cineva ordonã sã mã duc la partidul B? ªi dacã asemenea pretenþie s-ar
formula de cineva, care ar fi sancþiunea ei? Trebui-va ca acel care va uza de libertatea lui ºi nu se va supune cuvântului de ordine, sã fie exclus dintre învãþãtori?
Asemenea ipoteze nici nu pot fi discutate, ºi acei oameni politici care vor
fi crezând ºi ei cã asemenea lucruri sunt posibile dovedesc cã nu-ºi dau seama
cum stau lucrurile.
Dupã cum am spus mai sus, eu socotesc cã este un rol foarte frumos acela de
a da sprijin oricãrui partid politic care cearcã sã realizeze vreo reformã folositoare
pentru þãrani; dar pentru aceasta trebuie sã aibã fiecare dreptul ºi putinþa de a
chibzui ºi de a hotãrî întrucât e în adevãr vorba de reforme folositoare. Dacã pe
un învãþãtor îl trage inima spre unul din partide, cine-l poate împiedica de a se
duce acolo? Fãrã îndoialã, ar fi trist ºi ruºinos ca cei care ar face aceasta sã o facã
sub ademenirea intereselor personale, sau a intimidãrilor. Dar nici Asociaþia
Generalã a învãþãtorilor, nici nimeni nu au dreptul, nici putinþa de a împiedica
asemenea lucruri. Numai conºtiinþa ºi demnitatea personalã a omului îl pot feri de
asemenea cãderi. Dacã acestea lipsesc, restul e de prisos.
* * *
Articolul acesta a cãpãtat o extindere cam neobiºnuitã. Sper cã lectorul care a
avut bunãvoinþa ºi rãbdarea ca sã mã urmãreascã ºi-a dat seama cã nu e alta cauza
decât cã subiectul de care aveam sã mã ocup prezintã multe feþe, dintre care niciuna
nu putea fi lãsatã neexaminatã, dacã voiam ca discuþia sã nu rãmânã inutilã.
Poate iarãºi sã ridice oarecare critici faptul cã am atins fãrã înconjur unele
chestii asupra cãrora este un fel de convenþie tacitã, ca toþi sã se gândeascã la
ele, dar nimeni sã nu vorbeascã despre ele. Socotesc cã sistemul acesta de ascundere dupã deget nu e demn de cei care au curajul opiniilor lor, nici nu poate
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folosi acolo unde numai lumina deplinã ºi libera discuþie pot lãmuri lucrurile. ªi
pe urmã învãþãtorii nu sunt nici minori, nici puºi sub tutelã. Eu totdeauna pânã
acum am vorbit cu ei ca cu niºte oameni maturi ºi nu am avut a mã cãi. Nu vãd
pentru ce ar fi altfel în împrejurarea de faþã.
În fine, celor care-mi vor face o vinã cã unele din pãrerile mele sunt cam
îndrãzneþe ºi cã pot tulbura quietudinea cuiva, le voi rãspunde cã lumea merge
înainte, ºi de aceea ºi noi trebuie sã ne uitãm mereu înainte, iar nu înapoi.

III
Articolul publicat de mine, tot sub acest titlu, în aceastã revistã, în noiembrie ºi decembrie 1911, a dat loc la unele discuþii, din care, între altele, a ieºit
din nou la suprafaþã chestia dreptului pentru învãþãtori de a fi eligibili în
corpurile legiuitoare ºi în consiliile comunale.
Chestia aceasta nu este nouã. Ea s-a ridicat de la sine în 1884, când cu recunoaºterea acestui drept pentru profesorii secundari, cãci chiar de atunci membrii
corpului didactic primar, care singuri rãmãseserã lipsiþi de dreptul de eligibilitate,
au cerut ºi pentru ei egalitatea de tratament. Revendicãrile lor însã nu s-au
accentuat decât în timpurile din urmã. A contribuit la aceasta, între altele, noile
pãreri care-ºi fac drum de câtva timp în sferele politice asupra lãrgirii dreptului de
vot, dar mai cu seamã rolul covârºitor pe care, în aceºti din urmã 11 ani, l-au avut
învãþãtorii în miºcarea de redeºteptare culturalã ºi economicã a satelor.
Revendicãrile lor actuale fiind în strânsã legãturã cu cele ce am scris aici la
finele anului trecut, îmi propun ca în aceste rânduri sã mã ocup ºi eu de ele.
Punctul de plecare al cercetãrii mele este faptul cã astãzi nu mai este niciun
om cu dreaptã judecatã care sã nu înþeleagã cã nu mai este cu putinþã ca
þãrãnimea sã fie þinutã în afarã de miºcarea intelectualã, economicã ºi politicã
a þãrii. Dacã au mai rãmas de aceia care se tem cã va fi pieirea lumii în ziua
când va trebui ca pãtura þãrãneascã sã ia parte la conducerea treburilor statului
întocmai ca marele proprietar sau ca fostul ministru, numãrul acestora scade pe
fiecare zi ºi se pierde în masa acelora care vãd lucrurile în mod mai obiectiv. La
aceasta a contribuit mult, nu numai progresul natural al ideilor ºi implantarea
din ce în ce mai adâncã a noþiunii de dreptate socialã, dar ºi transformarea care
s-a produs ºi se produce mereu în clasa ruralã. Acum 46 de ani, când s-a votat
Constituþia, erau întrucâtva în drept oamenii de stat sã se teamã a chema într-o
prea largã mãsurã la viaþa publicã o masã de oameni din care a suta parte dacã
ºtia sã citeascã, ruinatã ºi prostitã de nesfârºitele invazii ºi de exploatarea neomenoasã a proprietarilor ºi arendaºilor de pe vremuri.
Dar de atunci s-au schimbat lucrurile. Cu toate denegãrile celor interesaþi a
face sã se creadã cã þãrãnimea este tot aºa de întunecatã ca acum 60 de ani, ºcoala
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ruralã ºi-a produs efectul ei, modest fãrã îndoialã, dar nu neînsemnat, faþã mai
ales de vitregia acelora care pare cã întradins pânã nu de mult au lãsat-o în cea
mai completã pãrãsire, ca ºi când scopul lor ar fi fost, – Doamne iartã-ne – ca sã
facã sã rãmânã literã moartã dispoziþia aºa de liberalã ºi de prevãzãtoare a
obligativitãþii ºi gratuitãþii învãþãmântului, introdusã în legile noastre încã de la
1864, cu mult înainte de atâtea alte þãri civilizate. Numãrul ºtiutorilor de carte de
la þarã este astãzi destul de mare pentru ca sã ne punã alãturi, dacã nu deasupra
unora din þãrile din Occident, unde cu toate astea se agitã încã de multã vreme,
se realizeazã, sau s-a ºi realizat chiar e tensiunea foarte largã a dreptului de vot.
Este dar uºor de înþeles pentru ce aceia care sunt interesaþi la neschimbarea actualei ordini sociale se obstineazã a afirma mereu cã þara noastrã este la cea din
urmã treaptã a culturii, mai jos chiar decât Rusia, neadevãr patent ºi atât de uºor
de controlat.
Dar nu e de ajuns a se þine socotealã numai de efectul imediat ºi propriu-zis
al ºcolii. Necontestata deºteptare intelectualã care se constatã la þarã este ºi
efectul altor cauze: a facilitãþii cu care ideile circulã ºi se propagã astãzi, graþie
numeroaselor mijloace de comunicaþie, ziarelor ºi publicaþiilor de tot felul,
graþie chiar comoþiunilor care în mod periodic zguduie viaþa de ordinar atât de
tihnitã a satelor; iar acum de câþiva ani graþie ºi activitãþii elementelor culte de
la þarã, sprijinite ºi încurajate de unii oameni politici, care nu mai vãd azi chestia
luminãrii ºi ridicãrii satelor prin prisma de altãdatã. Aceste diverse împrejurãri,
ajutate ºi de inteligenþa naturalã a oamenilor, a fãcut cã astãzi este o erezie sã
mai creadã cineva cã întunericul de la sate este o dogmã; în orice caz, el nu este
mai adânc decât acela care domneºte în unele straturi orãºeneºti, cãrora nu li se
deneagã dreptul la orice viaþã politicã.
Un alt element de care trebuie sã se þinã seama este cã situaþia economicã a
þãranului s-a schimbat cu totul în bine, de o jumãtate de secol încoace. Declamatorii de profesie pot sã laude timpurile de altãdatã când „pe vremea lui ªtirbei puneai plugul unde vreai“. Dar tot pe vremea aceea, la fiecare zece ani era câte o
invazie strãinã, care ridica tot ce gãsea prin casa omului, ardea ce nu putea lua, ºi
ridica pe þãrani cu miile ca sã care peste Dunãre zahereaua oºtilor strãine, cu boii
lor cãrora le lãsau oasele acolo. Ce mai rãmânea de pe urma ruºilor ºi turcilor,
aduna la fiecare trei luni strângãtorii de dãri, care trebuiau sã facã ºi partea lor, ºi
a zapciului, ºi a ispravnicului, ºi a unei întregi clase privilegiate, lacomã ºi nemiloasã. Singurã organizarea statului, care a adus siguranþa ºi stabilitatea dinãuntru
ºi din afarã, suprimarea privilegiilor, îmbunãtãþirea treaptatã a administraþiei, ar fi
fost chiar de ajuns pentru a reda oamenilor încrederea ºi dorinþa de a munci ºi a
economisi. Au mai fost apoi creaþiunea cãilor ferate care, înlesnind exportul, a
permis a se pune în culturã vaste întinderi care mai înainte rãmâneau nelucrate;
îmbunãtãþirea oricât de modestã va fi fost, a metodelor de culturã, chiar pe pãmânturile þãrãneºti; începutul din anii din urmã a culturii plantelor de furaj;
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înfiinþarea a câtorva instituþii de credit pentru þãrani. Toate aceste cauze ºi multe
altele mai mult sau mai puþin însemnate au avut ca rezultat necontestabil o îmbunãtãþire a stãrii materiale a þãranului, dar care poate nici el nu-ºi dã bine seama,
dar care este evidentã pentru observatorul cel mai superficial. Dacã nu ar fi decât
cele 100 de milioane de lei puse numai în câþiva ani în bãncile populare ºi în
obºtile sãteºti, încã ar fi dovadã destulã cã þãranul ºtie sã adune ºi sã punã deoparte
economiile lui, ceea ce nu totdeauna ºtie sã facã orãºeanul.
Toate acestea aratã cã, independent chiar de consideraþii abstracte de dreptate
socialã ºi de demnitate omeneascã, clasa þãrãneascã a ajuns sã aibã dreptul a i se
face în stat un loc mai potrivit ºi cu numãrul ei, ºi cu situaþia ei economicã, ºi cu
starea ei intelectualã. Teoreticienii neegalitãþii sociale, partizanii sistemului
claselor suprapuse ºi subordonate una alteia, apãrãtorii regimului care fãcea din
sate un fel de þarã cuceritã, al cãrei cuceritor erau oraºele, vor rãmânea cu teoriile
lor învechite; dar lumea va trece peste dânºii ºi va merge înainte.
* * *
Dacã am spus toate acestea, nu a fost pentru a demonstra un lucru pe care
alþii l-au demonstrat ºi mai bine decât mine, ci pentru a pune o bazã celor ce-mi
rãmâne sã mai spun.
Mai întâi, trebuie adaus un temperament la cele spuse mai sus. Introducerea stratului þãrãnesc în viaþa publicã se impune, da, dar aceasta nu se poate
face fãrã oarecare precauþiuni. Exercitarea drepturilor cetãþeneºti nu este lucru
uºor; ea cere oarecare educaþie, fãrã care cei chemaþi sã se bucure de drepturi
noi riscã a cãdea pradã ambiþioºilor, intriganþilor ºi samsarilor de voturi, sau sã
devinã un element de tulburare ºi de nechibzuinþã în mersul treburilor þãrii. De
aceea, a fost o mare greºealã a oamenilor de stat cã timp de atâtea decenii s-au
dezinteresat cu totul de chestia educaþiei maselor populare, ºi iatã de ce eu
consider ca o adevãratã crimã atitudinea acelora care atât de târziu s-au luat
pentru a recâºtiga mãcar în parte timpul pierdut.
Este de sperat cã printr-însele se va repara întrucâtva marea greºealã a trecutului. Numãrul analfabeþilor scade aproape cu 2% pe fiecare an ºi sunt în
lucrare ºi alte mijloace pentru a forma o educaþie cetãþeneascã celor care nu o
au. Dar efectele acestor mãsuri se produc încet, iar timpul ne zoreºte. Desigur
cã foarte curând lãrgirea dreptului de vot va fi în ziua când masa noilor alegãtori
se va gãsi înaintea urnelor, dezorientatã, lipsitã de direcþie ºi de lãmurire, lãsatã
în voia curentelor neconºtiente ºi a manoperelor vânãtorilor de voturi.
Credinþa mea este cã primejdia aceasta este mai mult aparentã decât realã.
Mulþi din þãranii noºtri posedã un fond de bun simþ ºi de filosofie, care le þine
loc întrucâtva de experienþã politicã. Nu pot uita cum, acum un an ºi ceva, când
li se promitea scutirea de impozit funciar pentru pãmânturile lor, ei întrebau sub
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ce altã formã li se va lua acest impozit, deoarece ei ºtiu cã statul are nevoie de
bani ºi nu poate trãi fãrã impozite.
Este însã ºi un alt factor, mult mai important, de care trebuie sã þinem
seama; este elementul cult al satelor, învãþãtorii, preoþii ºi cei câþiva cãrturari,
care sunt în stare sã înþeleagã rostul lucrurilor cel puþin tot atât cât ºi cei mai
mulþi din alegãtorii de la oraºe, ale cãror drepturi electorale nu se sprijinã decât
pe un foarte modest ºi contestabil sens ºi pe una sau douã clase primare. ªtiu
bine cã pentru trebuinþele unei anumite ºcoale politice, ºi numai la anumite
momente, învãþãtorii ºi preoþii sãteºti sunt inculþi ºi nedemni de a fi puºi alãturi
cu cel mai de jos cârciumar de la Obor; dar mai meritã oare asemenea enormitãþi
onoarea unei discuþii?
Elementele culte de la þarã sunt cele care au în mare parte datoria de a
lumina pe consãtenii lor; ele trebuie sã împlineascã sarcina grea, dar onorabilã,
de a forma cu încetul educaþia lor politicã, de a-i lumina asupra drepturilor ºi
mai cu seamã asupra datoriilor cetãþeneºti, de a se opune lãþirii de idei false care
aºa de lesne se poate produce în timpurile de tranziþie.
Dar toate acestea înseamnã o adevãratã activitate politicã. Se înþelege cã nu
simplã politicã de club, nici politicianism în felul activitãþii unor simpli agenþi
electorali, ci politicã în sensul cel larg al cuvântului, ºi pe care nu oricine o poate
face.
ªi aºa fiind, vine de la sine întrebarea: se cuvine ca aceia care, cu voia sau fãrã
voia lor, vor trebui sã facã acest fel de politicã, sã aibã ºi dreptul de eligibilitate?
La aceastã întrebare se poate opune alta: deoarece orice simplu sãtean are
dreptul sã fie ales, logic ar fi ca tocmai acei chemaþi a-l instrui ºi a-l lumina cum
sã se foloseascã de drepturile politice sã nu aibã acest drept? Ar merita sã ocupe
scaunul de deputat sau de consilier comunal un om care abia ºtie sã iscãleascã,
dupã cum s-au vãzut atâþia, ºi s-ar socoti nedemn de aceastã chemare un altul care,
deºi sãtean ºi el, are pãcatul de a avea chemarea sã instruiascã pe alþii? Aceasta ar
însemna cã tocmai ceea ce constituie superioritatea cuiva sã fie invocat pentru a-l
scoborî sub nivelul inferiorilor lui, ceea ce este nedrept ºi absurd.
ªi aici, ca ºi în toate, jumãtãþile de mãsuri nu sunt bune. Încã de la 1884, de
când cu modificarea legii electorale, s-a zis cã colegiul III va fi colegiul învãþãtorilor ºi al preoþilor. Se prevedea dar chiar de atunci rolul politic covârºitor pe
care aveau sã-l aibã ei faþã de noua organizare electoralã. Rolul acesta a devenit
încã ºi mai mare, prin modul cum în aceºti din urmã 11 ani, ei au luat direcþia
ºi au condus miºcarea culturalã ºi economicã de la sate; ºi el a devenit de prima
ordine în ziua când prin forþa lucrurilor va trebui sã ne punem tot în ei nãdejdea
noastrã, pentru ca noile mase electorale sã poatã intra în mod vrednic în viaþa
politicã. Aºa fiind, atunci când rolul politic al învãþãtorilor devine din ce în ce
mai mare ºi mai evident, când intervenþia lor în dezvoltarea vieþii politice se
impune din ce în ce mai mult în mod fatal, va mai fi cu putinþã a li se denega
dreptul de eligibilitate, mãcar în calitatea lor de sãteni, dacã nu altfel?
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Aºadar, nici din punctul de vedere al dreptãþii, nici din al bunului simþ, nu
se poate susþine excluderea învãþãtorilor de la dreptul de a fi aleºi.
Adversarii însã invocã ºi alt argument, acela cã tocmai din cauza superioritãþii pe care o asigurã învãþãtorilor la sate cultura lor mai deosebitã, ei pot deveni
stãpânii reali ai colegiilor þãrãneºti, deoarece influenþa lor nu ar putea fi contrabalansatã de a nimãnui. Dar oare influenþa aceasta, dacã în adevãr va fi aºa de
mare ºi periculoasã, nu þine decât de dreptul de eligibilitate al învãþãtorilor? ªi
fi-va ea micºoratã sau anihilatã prin faptul cã li se vor þine închise uºile Parlamentului? Întrucât restricþia aceasta va împiedica pe cei 8000 de învãþãtori sã propage împrejurul lor în sat ideile ce nu li se permite sã le expunã în sfaturile þãrii?
Prin ce mijloace se va face ca masa alegãtorilor þãrani sã nu asculte în mod
instinctiv pe aceia care singuri sunt în mãsurã a le da lãmuririle, bune-rele, multepuþine, pe care nimeni altul nu poate, sau nu vrea, sã le dea? Ar trebui poate stabilit un fel de inchiziþie specialã, care sã opreascã orice contact între învãþãtori ºi
sãteni; ºi poate cã nu lipsesc oamenii politici care sã nu dea înapoi în faþa unui
asemenea expedient. Dar eu nu vreau sã mã opresc niciun moment ca sã discut
posibilitatea acestei întoarceri la barbarie, care revoltã toate sentimentele mele liberale. S-ar mai putea iarãºi sã se suprime închipuita primejdie, suprimându-i
cauza, ºi cãutând a forma pentru viitor o clasã de învãþãtori destul de ignoranþi ºi
de prostiþi, încât sã se confunde în mulþime, sã nu mai poatã face umbrã nimãnui
ºi sã disparã cu totul din viaþa statului, ca factor intelectual. Cuteza-vor adversarii
sã se gândeascã la o asemenea enormitate?
Trebuie sã ne intre în minte la toþi cã rolul precumpãnitor al învãþãtorilor este
rezultatul nepãsãrii noastre din trecut în ceea ce priveºte luminarea maselor. Au fost
oameni de stat care au gãsit, se vede, cã numai domnia întunericului la sate putea
sã asigure durata indefinitã a unei stãri sociale, care lor putea sã le convinã, dar care
este principala cauzã a dezastrelor cunoscute. Ei sunt acum pedepsiþi tocmai pe
unde au pãcãtuit. Sã vadã însã ºi sã se convingã cã forþa de care se tem ei azi, pentru
cã o vãd în mâna altora, ar fi avut-o ei dacã, în loc de a se izola de sate, de a le
ignora ºi dispreþui, s-ar fi apropiat de dânsele ºi ar fi cãutat sã le ridice pânã la
nivelul lor. Sã se mai convingã cã trebuie sã disparã negreºit ºi cu orice preþ vremea
când opinia publicã de la sate – ce tristã ironie este cuprinsã în aceastã împerechere
de cuvinte! – o formeazã prefectul cu jandarmul. Dacã o opinie publicã trebuie sã
existe ºi la sate – ºi trebuie! – dacã aceea pe care o fabricã învãþãtorii nu ne place,
atunci sã ieºim din nepãsarea ºi beatitudinea noastrã, sã ne scoborâm ºi noi în sate,
sã vorbim ºi þãranilor – nu însã numai în zilele de alegeri –, sã cãpãtãm încrederea
lor prin vorbã ºi purtare cinstitã faþã de dânºii, ºi sã-i convingem de dreptatea ºi
temeinicia pãrerilor noastre. Numai aºa se poate stãvili curentul, real sau închipuit, al ideilor nesãnãtoase ce se atribuie învãþãtorilor, iar nu prin restricþii ºubrede, pe care niciun om cu puþinã experienþã politicã nu poate crede cã vor rezista
forþei împrejurãrilor.
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De altfel, este curioasã preocuparea aceasta ca viitoarele colegii electorale
þãrãneºti sã nu cadã sub dependenþa învãþãtorilor. Cel puþin aceastã dependenþã,
oricare ar fi mãsura în care s-ar produce, ar fi ceva natural ºi cinstit; ºi afarã de
aceasta, ea este destinatã sã scadã ºi sã disparã puþin câte puþin, cu cât masele
rurale se vor cultiva ºi nu vor mai avea nevoie de conducerea altora. Dar oare de
46 de ani de când existã colegii þãrãneºti, fost-a mãcar un singur minut în care sã
nu se afle sub dependenþã? ªi ce dependenþã, Doamne sfinte! Care a fost
prefectul, zapciul, primarul de sat, jandarmul, arendaºul grec sau bulgar, logofãtul
boieresc, care sã nu se fi socotit dezonorat dacã sãtenii alegãtori ar fi îndrãznit sã
iasã din vorba lor! Cine nu a vãzut turmele de alegãtori þãrani, închiºi ca vitele în
vagoane pecetluite, duºi la vot între rânduri de jandarmi, scotociþi prin buzunare
ºi dezbrãcaþi pânã la piele, ca sã li se controleze votul! Aceasta nu era dependenþã?
ªi starea aceasta dureazã de o jumãtate de secol, ºi scenele acestea revoltãtoare se
repetã în mod periodic, cu neruºinare, sub ochii tuturor, ºi nimic nu s-a fãcut
pentru a se pune capãt acestei anihilãri civice a unei întregi categorii de cetãþeni;
iar azi, când se întrevede posibilitatea ca un factor mai cult, mai inteligent ºi mai
curat sã ia locul celui care a dezonorat atâta vreme viaþa noastrã publicã, se ridicã
strigãte cã se prãpãdeºte lumea! Ce logicã este aceasta?
Eu unul nu mã pot învoi cu politica de abilitate, ca sã nu zic un alt cuvânt,
care dã þãranului, pe hârtie, învãþãmântul gratuit ºi obligatoriu, dar nu-i dã nici
ºcoli, nici învãþãtori; care-i acordã 38 locuri de deputaþi, dar pune pe jandarm
sã-i aleagã în locul lui. Dacã credem în adevãr cã e un rãu ca þãranul sã ºtie carte, ca el sã aibã dreptul de vot, sã o spunem franc ºi net, ºi sã suprimãm din
legile noastre niºte dispoziþii care nu rãspund la nicio realitate; iar, dacã nu, sã
nu mai cãutãm ca prin mãsuri lãturalnice sã luãm înapoi ceea ce ne-am preface
cã-i acordãm. Francheþa ºi curajul cu care vom privi problema în faþã va da
mãsura sinceritãþii cu care înþelegem sã rupem cu trecutul.
De altfel eu sunt bine încredinþat cã este chiar prea târziu ca sã mai încercãm
a împiedica intrarea învãþãtorilor în corpurile elective. Lucrul acesta ar fi fost
posibil acum zece ani, când învãþãtorii nu însemnau încã nimic în viaþa publicã a
statului; dar azi când ei au ºtiut sã se impunã stimei tuturor prin munca ce au
desfãºurat în lucrarea de deºteptare ºi ridicare a satelor; când ei au devenit o forþã
cu care a trebuit sã conteze pânã ºi adversarii lor cei mai nereductibili, azi va fi
imposibil ca sã se mai împiedice reforma cerutã, cãci orice partid va înþelege
enorma greºealã politicã ce ar face de a lãsa adversarilor sãi putinþa de a îndeplini
ei o reformã inevitabilã prin sine însãºi ºi din care ei ar putea trage apoi cine ºtie
ce foloase.
De aceea, întrucât mã priveºte, eu nu am nicio îndoialã cã mãsura cerutã de
învãþãtori se va realiza, sub presiunea nerezistibilã a împrejurãrilor ºi a necesitãþilor politice; ºi chiar dacã temerile unora ºi aversiunea altora ar întârzia întrucâtva mersul lucrurilor, eu sunt sigur cã ceea ce este inevitabil tot se va întâmpla.
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Cât pentru învãþãtori, în mâna lor stã ca sã scurteze acest timp de aºteptare.
Ei au vãzut cum, de unde pânã mai ieri nu însemnau mai nimic ca factor social,
au ajuns sã se impunã respectului pânã ºi al adversarilor lor, prin munca cinstitã
ºi stãruitoare ce au depus pentru binele sãtenilor. Sã continue ºi în viitor a fi o
forþã utilã ºi onestã. Acesta va fi cel mai bun mijloc pentru a face sã se asculte
revendicãrile lor.
Aud cã pe mulþi din ei i-a impresionat faptul cã unul din colegii lor a cãpãtat un scaun de deputat, fãrã a fi obligat sã demisioneze de la catedra sa, cum
cere legea, ºi cã ei cred cã aceasta ar fi calea pe care s-ar putea aduce la îndeplinire dorinþa lor. Aceasta e o greºealã. Cazul despre care este vorba constituie
o cãlcare fãþiºã a legii, ºi nu pe o asemenea cale ruºinoasã se cuvine a se dobândi
consacrarea unui drept.
Ca sã închei acest articol, mai rãmâne sã mã ocup de obiecþia fãcutã de unii
cã, dacã s-ar da învãþãtorilor dreptul ce cer, aceasta i-ar depãrta prea mult de
preocupãrile lor profesionale.
Obiecþia ar putea sã aibã oarecare tãrie, dacã la 1884 nu s-ar fi recunoscut
acest drept pentru profesorii secundari. În adevãr, din punctul de vedere al împlinirii datoriilor profesionale, precum ºi al drepturilor politice, nicio deosebire nu
este între diversele grade ale corpului didactic. O situaþie întrucâtva excepþionalã
a fost creatã pentru universitari, prin faptul cã constituþia a conferit universitãþilor
dreptul de a alege fiecare câte un senator; dar pentru ceilalþi dascãli, nicio distincþie nu existã. Este dar greu ca, odatã un drept conferit unora din ei, sã se refuze
altora pe care nicio deosebire legalã nu-i separã de cei dintâi. Ceea ce ce s-a fãcut
la 1884, pentru profesorii secundari, constituie dar un precedent de care, vrând
nevrând, vor beneficia ºi cei primari.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“,an. VII, nr. 4, noembrie 1911, p. 189; nr. 5, decembrie
1911, p. 253; nr. 1-2 iunie-iulie 1912, p. 1.)
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38.
Criza bisericeascã
[Prefaþã]
Scriu paginile acestea încã sub impresia pe care mi-a lãsat-o modul cum s-a
desfãºurat de un an încoace criza bisericeascã.
Mi-a trebuit multã stãpânire de sine-mi ca sã mã þin de angajamentul ce-mi
luasem, de a mã abþine de la orice amestec pânã la terminarea crizei. Continuele
provocãri al dlui Arion ºi ale presei conservatoare, care deveneau din ce în ce
mai îndrãzneþe, cu cât cãpãtau mai mult siguranþa cã nu vor avea rãspuns, puneau deja rãbdarea mea la o grea încercare. Dar ºi mai greu mi-era sã asist la
cele ce se petreceau, sã vãd prãpastia spre care se merge ºi sã nu pot face nimic.
Acum cã tot rãul ce se putea face s-a fãcut, scrierea aceasta nu mai are alt
obiect decât de a stabili responsabilitãþile.
Am o datorie cãtre mine însumi ºi faþã de opinia publicã ca sã o dau la luminã, cãci tãcerea mea ar însemna cã recunosc ca întemeiate învinovãþirile pe
care mi le aduc adevãraþii vinovaþi ºi cã nu am nimic de criticat în purtarea lor.
Dl Arion va putea vedea din cele ce expun aici, cã, dacã Partidul Liberal ar fi voit
sã ducã o campanie cât de energicã ºi de violentã în chestia bisericeascã, avea
elemente în abundenþã, pe care i le procura zi cu zi însuºi dl Arion. Nu a fãcut-o
pentru motive de o ordine naltã, pe care este regretabil cã nu toþi cei ce pretind
sã conducã þara sunt în stare sã le înþeleagã. ªi dacã o fac eu acum, nu este deloc
ca sã tulbur beatitudinea dlui ministru, în convingerea ce are cã a fost cu deosebire îndemânatic ºi fericit în rezolvarea crizei. Chestiile acestea sunt prea mari
pentru ca amorul propriu al cuiva sã aibã vreo importanþã într-însele. Dar responsabilitãþile trebuie stabilite, ºi învãþãmintele trase. Scriu pe rãspunderea mea,
fãrã sã ascund nimic ºi fãrã sã menajez pe nimeni din acei care nu au dreptul sã
fie menajaþi, cu atât mai mult cã nici ei nu m-au menajat pe mine. Dacã voi provoca vreo supãrare prin aceasta, îmi va pãrea rãu; dar pãrerea mea de rãu va fi
atenuatã prin mulþumirea de a fi încercat sã fac ceva luminã. Prea de multe ori
am vãzut cum indulgenþa sau indiferenþa permit ca sã se creeze aureole împrejurul unor oameni care ar fi meritat cu totul altceva.
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Introducere
Acei care n-au decât o cunoºtinþã superficialã despre criza bisericeascã socotesc cã începutul ei a fost în ziua de 12 octombrie 1909, când fostul episcop de
Roman, Gherasim Safirin, a început rãzvrãtirea sa, aruncând asupra Sf. Sinod cunoscuta sa anatemãl. În realitate, criza este mult mai veche ºi are o însemnãtate
mult mai mare decât aceea a unui act nesocotit al unui chiriarh oarecare.
Au vorbit ºi au scris în chestia aceasta toþi cei chemaþi ºi nechemaþi; au discutat-o ºi au judecat-o oameni care nu aveau nicio idee despre dânsa; au comentat canoanele teologi de ocazie care nu le citiserã niciodatã ºi care nu le
citeau nici mãcar atunci când le discutau; s-au fãcut ºi s-au desfãcut legi, pentru
ca peste douã sãptãmâni sã fie nevoie deja a se gândi la o nouã prefacere; ºi
peste toate acestea, s-au batjocorit capii bisericii cu o furie de sãlbatici, pânã ºi
de aceia a cãror datorie era de a apãra prestigiul bisericii.
Am fost amestecat de aproape în multe din evenimentele acestea; am avut
ºi o însemnatã parte de acþiune în desfãºurarea lor. Ca atare, am fost ºi eu atins
de atacurile acelora care, sub pretext de interes pentru bisericã, gãsiserã o aºa de
bunã ocazie de a da curs liber pasiunilor lor politice, care nu aveau nimic a face
cu interesele bisericii. În genere, nu am rãspuns deloc, sau foarte puþin, la aceste
atacuri ºi numai atât cât era necesar pentru a apãra punctele mele de vedere.
Chestia era destul de însemnatã pentru ca sã-mi absoarbã toatã atenþia ºi sã
nu-mi mai lase timp ca sã mã ocup ºi de ceea ce mã privea în mod personal. Mai
târziu, a fost o altã cauzã care mi-a impus obligaþia de a nu intra în discuþie
înainte de a se da o soluþie, sau cel puþin o aparenþã de soluþie, crizei bisericeºti.
Nu am pãrãsit însã niciodatã ºi niciun singur moment punctul meu de vedere în
chestia aceasta; din contrã, cu cât evenimentele se desfãºurau, cu atât devenea
mai evident pentru mine cã linia de purtare pe care o urmasem era cea bunã, ºi
astãzi am aceastã convingere mai mult decât oricând.
Acum a venit vremea ca, la rândul meu, sã cercetez în întregimea lor cele petrecute ºi sã judec cu toatã asprimea pe care o meritã pe aceia care, amestecând
urile, ambiþiile sau nepriceperea lor într-o chestie atât de periculoasã, au fãcut ca
lucrurile sã ia faþa pe care au luat-o. Obligaþia ce-mi impusesem, de bunã voia
mea, de a nu interveni în discuþie a încetat, nu din cauza provocãrilor dlui C.C.
Arion, de care nu am þinut seamã, ci pentru cã acum cunoaºtem în fine mãsura a
ceea ce ºtie ºi poate sã facã Partidul Conservator în chestia bisericeascã. Voi expune dar ºi voi explica multe lucruri rãmase pânã acum neînþelese de cei mai mulþi
1. Vezi introducerea la vol. VI, p. 18 ºi urm. Vezi discursurile lui Haret în vol. VI, În
chestia modificãrii legii Sinodului, ºi cele urmãtoare, p. 154 ºi urm., p. 258 ºi urm., p. 374
ºi urm., p. 535 ºi urm.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 55

Polemice ºi politice (1911–1912) / 55

ºi voi uza nu atâta de dreptul meu de apãrare, cât de dreptul de a judeca ºi a cere
socotealã altora de ceea ce au fãcut.
Discuþia aceasta se va împãrþi în patru capitole distincte: unul care va privi
legea sinodalã; altul, afacerea Gherasim Safirin propriu-zisã; al treilea, chestia
procesului sinodal din iunie 1911; iar ultimul se va ocupa de cele ce au urmat ºi
probabil vor mai urma dupã dânsul.

Chestia legii sinodale
Trebuie sã înþeleagã orice om cu dreaptã judecatã cã chestia bisericeascã
are pentru noi o însemnãtate capitalã.
Viaþa bisericii a fost la noi totdeauna amestecatã în mod aºa de intim cu viaþa
poporului, încât toate cauzele care au influenþat într-un mod oarecare asupra unuia
s-au resimþit într-un grad egal ºi asupra celeilalte. Poporul de jos, mai ales, timp
de secole a fost cãlcat în picioare ºi nu a gãsit cel mai mic sprijin nici la Domn,
nici la boieri, nici la nimeni. În mijlocul suferinþelor lui, doar la popa dacã mai
gãsea ceva milã, sfat ºi mângâiere. Dar ºi bietul preot, cu tot caracterul lui sacru,
nu sta mai bine decât pãstoriþii sãi, cãci ºi el era jefuit ºi maltratat ca ºi cel din
urmã þãran. S-a stabilit dar cu vremea între popor ºi cler legãtura nedisolubilã pe
care o determinã suferinþele comune, pe lângã aceea care rezulta din sentimentul
sincer religios al oamenilor ºi chiar din lipsa de culturã intelectualã a preotului,
care-1 apropia ºi mai mult de cei în mijlocul cãrora trãia.
Astãzi, când se pune în mod aºa de grav problema prefacerii cu orice preþ ºi
în cel mai scurt timp posibil a stãrii de decadenþã intelectualã, moralã ºi economicã a poporului de jos, omul de stat trebuie sã înþeleagã cã o problemã atât de
grea nu se poate rezolva decât punându-se în miºcare toate forþele sociale care pot
servi la aceasta. Între acestea, în prima linie vine clerul, din cauza legãturilor sale
cu poporul, a prestigiului pe care-l are în ochii lui prin caracterul sãu sacru ºi a
puterii de acþiune pe care i-o dã gradul sãu de culturã relativ înaintatã faþã de aceea
a poporului însuºi. ªi dacã chiar clerul, pentru ca sã poatã rãspunde cu vrednicie
la o asemenea chemare, are nevoie ca sã fie ridicat din toate punctele de vedere,
urmeazã cã datoria oamenilor de stat este ca sã lucreze pentru aceastã ridicare.
Aceste lucruri sunt aºa de evidente, încât nu suferã discuþie. ªi cu toate
acestea, când eu am întreprins sã lucrez în sensul acesta, s-au gãsit oameni care
sã nu le priceapã. Cãci sunt ºi oameni de aceia care au pretenþia sã conducã þara,
dar care nu sunt în stare sã se ridice mai presus de îngustimea intereselor de
partid ºi care nu-ºi pot închipui cã poate cineva sã fie preocupat de interesele
þãrii, independent de folosul ce poate trage el sau partidul lui.
Dacã însã obiectivul ce urmãream nu putea suferi critica, ar fi putut sã se
discute dacã mijloacele ce puneam în miºcare erau cele mai potrivite pentru
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atingerea acelui obiectiv. Dar adversarii mei nu-au fãcut aºa. Ei au scoborât discuþia pe tãrâmul josnic al personalitãþilor ºi m-au acuzat cã scopul acþiunii mele
era de a-mi face partizani. La niciun moment nu au fost în stare sã dovedeascã
ceea ce spuneau, nici sã citeze un singur caz în care eu aº fi cãutat sã mã folosesc
pentru mine de simpatiile ce puteau sã se fi produs în jurul acþiunii mele. Dar eu
sunt în drept sã acuz pe acuzatorii mei cã au fost lipsiþi ºi de inteligenþa necesarã
pentru a pricepe rostul acelei acþiuni, ºi de onestitate politicã când s-au servit de
învinuiri pe care le ºtiau bine cã sunt neadevãrate, ºi de lipsã de patriotism, pe
câtã vreme au cãutat sã stânjeneascã o lucrare din care avea sã rezulte înãlþarea
neamului însuºi.
Adversarii acestei miºcãri, printre altele, au invocat lipsa de culturã a preoþilor, mai ales a celor de la þarã, care i-ar face improprii pentru o asemenea chemare; ba mergeau ºi mai departe, atribuindu-le un nivel moral cu totul scãzut. Sã
se vadã, spre exemplu, cele ce spunea pe socoteala lor dl Maiorescu, cu ocazia
faimoasei sale interpelãri din Senat de la 24 ianuarie 1908, când nu se sfia sã-i
prezinte þãrii ca pe principalii fãuritori ai rãscoalelor din anul precedent1.
Cã clerul nostru nu este încã ceea ce trebuie sã fie, cine o contestã? El însuºi o recunoaºte ºi luptã ca sã se ridice acolo unde trebuie. Dar cine iarãºi poate
contesta cã clerul, cu toate lipsurile lui, este totuºi singurul care, împreunã cu
corpul didactic rural, reprezintã pãtura cultã la þarã, singura la care te poþi gândi
când e vorba sã întreprinzi o operã culturalã? Fãrã îndoialã cã opera aceasta se
va face mai bine atunci când clerul însuºi va fi mai cult; dar pânã atunci, ar fi
criminal sã stãm cu braþele încruciºate ºi sã nu-l utilizãm nici în mãsura în care
poate fi util, chiar în starea în care este.
Scãderile de care suferã clerul au explicarea lor în trecutul cel dureros, care
abia s-a închis ºi care nu se putea sã nu lase urme.
În prima linie, trebuie pusã starea de dependenþã absolutã în care se afla
biserica faþã de puterea civilã. Cei care astãzi declamã cu gesturi mari contra
ingerinþei statului în afacerile bisericeºti ºi deplorã vremurile de altãdatã când,
pretind ei, biserica era neatârnatã ºi de sine stãtãtoare, ar face bine sã cunoascã
lucrurile mai de aproape, înainte de a vorbi despre ele. Astãzi mitropoliþii ºi
episcopii nu sunt destituiþi, surghiuniþi, omorâþi sau arºi de vii, cum erau
altãdatã din capriciul oricãrui aventurier ajuns pe tronul þãrii. Astãzi, nu puterea
civilã, ci singuri chiriarhii numesc ºi revocã personalul bisericesc, ei singuri
administreazã eparhia lor în tot ce priveºte afacerile curat bisericeºti, iar intervenþia statului este strict limitatã prin Constituþie ºi prin legi organice. Altãdatã
Domnul fãcea tot, ºi se poate închipui ce urmãri era sã aibã un asemenea regim,
când Domnul se schimba la fiecare doi-trei ani, era de cele mai multe ori un
1. E vorba de interpelarea lui Maiorescu, în chestia rãscoalelor, cãreia îi rãspunde Haret
la 25 ianuarie 1908. Vezi vol. VI din aceastã colecþie, p. 76 ºi urm.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 57

Polemice ºi politice (1911–1912) / 57

strãin luat de la cine ºtie ce tarabã de negustor ºi nu avea decât un singur gând:
sã-ºi recapete cu dobândã mare banii ce plãtise ca sã i se dea Domnia.
Cât pentru clerul de jos, el era jefuit ºi maltratat în chipul cel mai neauzit.
De la Domn pânã la cel din urmã zapciu, de la mitropolit ºi episcop pânã la cel
mai de jos egumen grec, toþi aveau dreptul sã-l despoaie, ºi nu lipseau de a se
folosi cu mare prisosinþã de dreptul acesta; ºi pe lângã aceasta, preotul plãtea
dijmã proprietarului ºi muncea pe moºia lui, ca ºi oricare alt þãran.
Cât pentru gradul lui de culturã, ce sã mai zicem? Era destul sã ºtie sã citeascã
silabisind ºi sã plãteascã episcopului suma ce i se cerea, pentru ca oricine sã se
facã preot. Când un Domn se gãsea care sã oblige pe candidaþii la preoþie sã înveþe
timp de 40 de zile înþelesul tainei bisericeºti înainte de a se preoþi, el era considerat
ca un reformator. Marele Veniamin Costachi cel dintâi s-a gândit sã înfiinþeze un
seminar, pentru instrucþia viitorilor preoþi, iar Regulamentul Organic a impus a se
înfiinþa câte unul în fiecare eparhie1. Dar mãsura aceasta nu a fost vãzutã cu ochi
buni de cei mai mulþi chiriarhi de pe vremea aceea. Seminariile nu se înfiinþeazã
decât târziu, în condiþii rele, ºi, chiar dupã înfiinþarea lor, mitropoliþii ºi episcopii
continuã a hirotonisi preoþi sute de grãmãtici ºi þârcovnici în stare de cea mai
desãvârºitã ignoranþã. Cât pentru seminarii, pânã la mãsurile drastice luate de dl
D. Sturdza în 1886, ele au continuat a fi unele din cele mai rele ºi mai decãzute
ºcoli din þarã2.
În condiþiile acestea, este uºor de înþeles, nu numai starea de decadenþã în
care se afla clerul nostru, dar ºi imposibilitatea ca ea sã înceteze grabnic, orice
mãsuri s-ar fi luat.
Dintre preoþii hirotonisiþi în condiþiile arãtate mai sus, cei mai mulþi au
dispãrut; dar atmosfera în care au trãit ei ºi tradiþiile unui trecut de mai multe ori
secular nu se ºterg aºa de lesne, ºi nu sunt de vinã cei de azi, dacã, într-o mãsurã
din ce în ce mai micã, se gãsesc încã învãluiþi într-însele.
Dar oamenii politici, în loc sã declame fãrã rost ºi de cele mai multe ori ºi
fãrã competenþã, asupra decadenþei bisericii, sunt datori sã punã mâna la lucru,
ca s-o ajute sã iasã din aceastã stare, sau cel puþin sã lase în pace pe aceia care
lucreazã în acest sens.
Este foarte trist cã ei nu au înþeles lucrul acesta. Din vremea Divanurilor
Ad-hoc3, chestia bisericeascã nu a mai fost obiectul de preocupare pentru
oamenii noºtri de stat, decât pe apucate, în mod întâmplãtor ºi trecãtor, ºi atunci
1. Primul seminar preoþesc a fost înfiinþat de mitropolitul Veniamin Costachi la Socola,
lângã Iaºi, în anul 1803 (vezi Istoria seminarului Veniamin Costachi de Gh. Adamescu, Buc.,
1904). Seminarul din Bucureºti s-a înfiinþat mult mai târziu (1836).
2. Despre situaþia seminariilor ºi mersul lor în epoca de care vorbeºte aici Haret, a scris
el în cunoscutul Raport din 1884. Vezi în aceastã colecþie vol. I, p. 257 ºi urm.
3. Chestia bisericeascã s-a discutat în Divanul adhoc al Moldovei în 1857. Vezi
încheierea votatã atunci, în discursul lui Haret din aceastã colecþiune vol. VI, p. 190.
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când câte o afacere rãsunãtoare putea da speranþa de a se rãsturna vreun guvern.
În tot acest lung interval de 55 de ani, nu cunosc decât singur pe dl D. A. Sturdza, care sã fi privit chestia bisericeascã ca o chestie de stat de primã ordine. Încolo, cei mai mulþi cugetau la fel cu cel care zicea: „Treburi popeºti; certe cãlugãreºti; pe noi nu ne privesc“.
Acum am ajuns sã plãtim aceastã nepãsare ºi, dacã nu ne vom deschide ochii,
avem sã o plãtim ºi mai scump în viitor.
* * *
Oricât aº fi fost de vinovat ºi eu altãdatã de o asemenea ignorare a chestiei,
era imposibil ca, dupã aproape zece ani de minister, sã nu ajung a-mi da seamã
de rãspunderea care ar fi apãsat asupra mea, dacã nu aº fi cãutat sã fac ceva în
folosul bisericii, în situaþia grea în care se afla.
Este necontestat cã de la 1866 s-a fãcut deja mult pentru dânsa. Constituþia ºi
legea sinodalã din 1872 au asigurat independenþa ei ºi au precizat locul ei în Stat1.
Soarta materialã a preoþilor a fost îmbunãtãþitã. Seminariile, deºi împuþinate, au
devenit ºcoli serioase2. S-a înfiinþat Facultatea de Teologie, deºi am de fãcut
rezervele cele mai formale în privinþa contribuþiei ce a adus ea la ridicarea bisericii3. S-a înfiinþat Casa Bisericii adevãrat minister bisericesc, pentru ca treburile
bisericeºti, lãsate pânã atunci în cea mai deplinã pãrãsire, în grija celei mai neînsemnate din direcþiile Ministerului de Instrucþie, sã poatã fi tratate cu toatã
autoritatea ºi competenþa cuvenitã, ºi pentru ca sã se dea atenþie administraþiei
averilor încã rãmase pe seama cultului, de care pânã atunci nimeni nu se îngrijea.
ªi, cu toate acestea, este cert cã simþul religios scade în popor ºi cã înãlþarea
fondului moral determinatã de condiþiile mai moderne ale societãþii româneºti
nu este de ajuns pentru a compensa efectele acelei scãderi. Aºadar, intervenirea
statului pe cãile de pânã acum nu era de ajuns, ºi mai erau ºi alte cauze de care
trebuia sã þinem seamã în problema bisericeascã.
Convingerea mea este cã douã sunt cele mai însemnate din aceste cauze.
Prima este cã, la noi, preotul nu cautã sã exercite influenþa sa prin toate mijloacele pe care le are la dispoziþie. În afarã de serviciul lui curat religios, care numai la anumite zile ºi numai pentru câteva minute îl face sã calce în casa þãranului,
1. E vorba de articolul 21 din Constituþia de la 1866 ºi de legea Sinodalã de la 19
decembrie 1872 (publicatã în Colecþia Hamangiu – prima ediþie – vol. II, p. 1529).
2. Haret s-a ocupat de organizarea lor când a fost ministru ºi mai ales în anii
1901–1904, când a decretat programele analitice ale seminariilor (1 septembrie 1902) ºi a
modificat regulamentul lor (8 decembrie 1904). Asemenea ºi alþi miniºtri au fãcut legi ºi
regulamente: Legea seminariilor de la 1 iunie 1893 º.a.
3. Facultatea de teologie s-a înfiinþat în Bucureºti în anul 1884.
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preotul nu se întâlneºte cu dânsul decât întâmplãtor, la culesul porumbului sau pe
stradele satului. Nu-l vedem însã intervenind cu vorba, cu sfatul sau cu dojana în
toate împrejurãrile vieþii omului, la necazuri ca ºi la bucurii, pentru a-l ajuta sã
iasã din o nevoie, pentru a-i da o îndrumare bunã, pentru a-l încuraja la bine,
pentru a cãuta sã-l îndrepte de o apucãturã rea. Prin chemarea sa religioasã, prin
autoritatea ce are, prin situaþia independentã de care se bucurã, prin cultura mai
deosebitã pe care o are faþã de ceilalþi locuitori, preotul are putinþa – ºi adaug cã
are datoria – de a-ºi exercita influenþa lui la tot momentul ºi sã fie factorul cel mai
puternic în progresul social, pe toate cãile fãrã excepþie. Preotul care nu-ºi înþelege
astfel chemarea sa se face vinovat de neîndeplinirea datoriei sale ºi devine o
inutilitate socialã, iar soarta inutilitãþilor se ºtie care este pânã în cele din urmã.
În Transilvania, pânã acum ºaizeci de ani, ºi clerul ºi poporul se aflau într-o
stare de decadenþã ºi mai mare decât la noi. Dar reformele lui ªaguna au dat clerului ºi prestigiul ºi situaþia moralã care i se cuvenea, iar clerul la rândul sãu, punându-ºi activitatea în serviciul intereselor bine înþelese ale poporului, a determinat
îmbunãtãþirea, nu numai a stãrii lui morale ºi intelectuale, dar ºi a celei economicel.
Tot aºa a fost ºi în Bucovina2.
1. Biserica românã ortodoxã din Transilvania ºi Ungaria a fost declaratã de sine
stãtãtoare prin hotãrârea împãratului Austriei din 24 decembrie 1864, când s-a înfiinþat
Mitropolia Românilor. Pânã atunci ei nu aveau decât episcopi care depindeau de mitropolitul
din Carloviþ. Atunci Andrei ªaguna, care era numai episcop, a fost numit mitropolit cu
reºedinþa la Sibiu, care a devenit centrul bisericii, având ca episcopii sufragane pe cele din
Arad ºi Caransebeº. Dupã aceea s-a fãcut, în 1865, organizarea bisericeascã prin încheierea,
dupã discuþii interesante, numitã statutul organic, aprobat de împãrat la 28 mai 1869. Aceastã
lege are urmãtoarele dispoziþiuni fundamentale: Pãrþile constitutive ale mitropoliei ortodoxe
române sunt: parohia, protopopiatul, eparhia, mitropolia. Toþi credincioºii dintr-o parohie
formeazã sinodul parohial; ei aleg pe preot. Mai multe parohii formeazã un protopopiat, pe
lângã care funcþioneazã un sinod protopopesc, compus din 1/3 preoþi ºi 2/3 mireni. Mai multe
parohii formeazã o eparhie (episcopie). Alãturi de episcop stã consistoriul, compus din trei
secþiuni: bisericesc, ºcolar ºi epitropesc. Secþiunea bisericeascã e compusã numai din preoþi;
celelalte douã sunt formate din 1/3 preoþi ºi 2/3 mireni. Pe lângã acest consistoriu fiinþeazã un
sinod eparhial compus din 1/3 preoþi ºi 2/3 mireni, care aleg ºi pe episcopul eparhiei lor. Mai
multe eparhii formeazã mitropolia, care are un consistoriu mitropolitan ºi un congres
naþional-bisericesc, care face legile ºi regulamentele întregii mitropolii (compus din 30 preoþi
ºi 60 mireni). (C.f. I. Lupaº, Mitropolitul Andrei ªaguna, Sibiu, 1921.)
2. Biserica Ortodoxã Românã din Bucovina a avut, dupã rãpirea acestei provincii de
Austria, întâi o situaþiune dependentã de mitropolitul Moldovei în partea de Sud, iar partea de
Nord forma episcopia Rãdãuþilor. În 1781 s-au unificat cele douã administraþii bisericeºti,
având drept centru oraºul Cernãuþi. Organizarea acestei eparhii s-a fãcut în 1786 printr-un
Regulament, ale cãrui dispoziþiuni fundamentale au rãmas în mare parte pânã la marele rãzboi.
Eparhia se împãrþea în 6 decanate ºi 2 vicariate. Decanatul avea în frunte un protopop ºi
cuprindea mai multe parohii. Parohii ºi protopopii erau numiþi de guvernatorul þãrii dupã
recomandaþia episcopului. Pe lângã episcop era un consistoriu, compus din 2 clerici ºi 2
mireni. În 1873 episcopia Bucovinei a devenit mitropolie. (Cf. I. Nistor, Istoria bisericii din
Bucovina, Bucureºti, 1916.)
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În biserica catolicã este cunoscutã imensa autoritate ºi influenþa covârºitoare
pe care o are ea asupra vieþii lumii catolice, sub toate formele ei. Poate cineva sã
conteste cã aceastã situaþie excepþionalã biserica catolicã nu o datoreazã stãruinþei
ºi inteligenþei cu care ea cautã sã-ºi întindã acþiunea sa pretutindeni unde crede cã
poate fi de folos credincioºilor? Departe de a-ºi mãrgini activitatea numai la altar
ºi la amvon, preotul catolic se face crescãtor de copii, fundeazã ºi conduce instituþii de binefacere de tot felul, se preocupã de paza regulilor de igienã, merge pânã
a da sfaturi ºi îndemnuri pânã ºi în executarea lucrãrilor agricole. Cine va cuteza sã
zicã cã activitatea preoþeascã astfel înþeleasã este în dauna prestigiului bisericii catolice, sau nu este spre cel mai mare folos al credincioºilor? ªi ce alta este aceasta
decât activitatea cãreia la noi unii i-au dat numele de activitate extrabisericeascã, ºi
pe care o hulesc cu atâta înverºunare cei care nu înþeleg sau nu vor sã înþeleagã
rostul ei? Au fost chiar unii chiriarhi care gãseau cã preotul trebuie sã se mãrgineascã numai la altar, ºi cã munca depusã de ei în serviciul cauzei economice era
serviciu adus lui Mamona(16); uitau cã ºi Christos se îngrijea ºi de hrana trupeascã
a celor care-l urmau, ºi fãcea pentru ei minunea înmulþirii pâinilor ºi peºtilor.
Dar este inutil ca sã insist mai mult asupra acestor lucruri. Folosul cel mare
care rezultã nu numai pentru popor, dar chiar pentru bisericã, din modul acesta
de a se înþelege rolul ei social este aºa de evident, încât se impune de la sine
pentru orice om care nu este dominat de idei preconcepute. Iar, cât pentru cei
care au interes ca sã nu fie convinºi, este inutil sã vorbim mai mult.
Cât pentru mine, aceste motive le-am gãsit aºa de hotãrâtoare, încât nu am
stat un moment la gânduri de a sprijini acþiunea socialã a preoþilor înþeleasã în
felul acesta, convins fiind cã prin aceasta nu numai pun în serviciul miºcãrii
economice o forþã foarte mare, dar cã aduc ºi bisericii un serviciu eminent,
contribuind la ieºirea ei din starea de izolare de pânã acum.
Aici însã acþiunea mea nu putea fi decât foarte mãrginitã ºi nu se putea
exercita decât cu multe precauþiuni; cãci, dacã învãþãtorii depind direct de
Minister ºi pot primi îndrumãri directe de la dânsul, nu este tot aºa cu preoþii,
care nu depind decât de chiriarhii lor. De aceea, rolul meu s-a mãrginit întru a
mã sili sã fac ca modul meu de vedere sã fie adoptat ºi de chiriarhi, lãsând ca
fiecare din ei, în eparhia sa, sã hotãrascã singur forma ºi gradul de dezvoltare pe
care sã o dea acestui fel de activitate preoþeascã.
* * *
A doua cauzã importantã a situaþiei nesatisfãcãtoare în care se aflã biserica
stã în modul cum a fost organizatã instituþia Sf. Sinod prin legea din 18721.
1. ,,Lege pentru alegerea mitropoliþilor ºi episcopilor ºi constituirea Sf. Sinod al Sf.
Biserici autocefale ortodoxe române“ din 13 decembrie 1872. (Codul General de C. Hamangiu 1900, vol. II, p. 1529.)
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E adevãrat cã legea aceasta nu a fost în mare parte decât o urmare a stãrilor
de lucruri de mai înainte. De când se þine minte, clerul înalt de la noi, arhierei,
episcopi ºi mitropoliþi, s-a considerat ca fãcând grupã cu totul separatã de clerul
mirean. Nu era între dânsele altã legãturã decât aceea a nenumãratelor ºi grelelor
poveri, a loviturilor ºi umilinþelor de tot felul pe care aveau sã le sufere preoþii.
Lipsea însã între unii ºi alþii orice legãturã sufleteascã, orice chip de a uni silinþele
celor de sus ºi ale celor de jos în folosul bisericii ºi al poporului. Unii aveau numai
dreptul de a comanda, ceilalþi numai pe acela de a se supune ºi a suferi.
Legea din 1872 a consacrat aceastã situaþie, constituind o singurã autoritate
bisericeascã, Sinodul, compus exclusiv din arhierei, episcopi ºi mitropoliþi. Tot
restul clerului, mirean ºi monahal, a fost exclus din aceastã organizare ºi ignorat
cu desãvârºire.
Ostracismul acesta contra imensei majoritãþi a clerului, cãruia i se interzicea orice fel de interese în afacerile bisericeºti, putea sã fie explicabil, faþã de
starea foarte înapoiatã a clerului dinainte de 1872; dar scuzabil nu era nici
atunci, pentru cã legea trebuia sã prevadã ºi sã prepare momentul când acel cler
avea sã iasã din starea lui de decãdere. Într-însa însã nu se gãseºte nicio urmã
de aceastã preocupare.
De altã parte, prin organizaþia ce i s-a dat, Sinodul rãmânând cu totul izolat
de restul clerului, era ca un arbore despãrþit de rãdãcinile prin care îi vine viaþa.
De aceea îl vedem cã timp de 37 de ani el nu are nicio iniþiativã ºi nicio influenþã,
în niciuna din ocaziile în care s-au agitat interese mari ale bisericii. Autocefalia
Bisericii Române, organizarea Facultãþii de Teologie, reorganizarea învãþãmântului religios, legea de organizare a clerului, toate aceste mãsuri fundamentale
ºi o mulþime altele de o ordine mai secundarã au pornit din iniþiativa puterii civile,
care le-a rezolvat uneori fãrã nici un amestec al Sinodului. Ar fi nedrept sã se zicã
cã Sinodul a fost cauza vreunei scãderi a bisericii; este însã cert cã, redus la un rol
mai mult onorific, la rezolvarea câtorva chestii curente de disciplinã ºi administraþie, ºi mai ales lipsit de contact cu clerul, prin care sã se stabileascã un
curent de viaþã organicã în întreaga bisericã, el nu putea sã dea mai mult decât
ceea ce a dat.
Nu ar fi iarãºi drept ca acest rol ºters sã se punã pe socoteala persoanelor
care au compus Sinodul. Ca sã nu vorbim de cei în viaþã, sã nu uitãm cã nici în
vremea când Sinodul numãra ca membru pe unul ca Melhisedec, unul din
autorii legii de la 1872, ºi care este considerat ca unul din chiriarhii cei mai
energici, lucrurile nu au stat mai bine.
ªi, ca termen de comparaþie, sã ne aruncãm ochii peste munþi, unde colaborarea frãþeascã a tuturor membrilor bisericii, arhierei, cler mirean ºi simpli
laici, face sã circule în bisericã o viaþã aºa de intensã ºi de binefãcãtoare. Pe
când la noi prãpastia dintre clerul de sus ºi cel de jos, consacratã prin legea din
1872, se adâncea tot mai mult ºi se da pe faþã prin semne îngrijitoare, precum
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au fost congresele de preoþi de la Focºani ºi Bucureºtil, în Ardeal îi gãsim pe toþi
uniþi într-o muncã comunã, care ridicã aºa de sus ºi biserica ºi neamul însuºi.
Neajunsurile ºi pericolele acestea deveneau tot mai simþite pe fiecare zi ce
trecea, ºi cu deosebire ameninþãtoare la momentele de crize grele ale bisericii.
La începutul anului 1909, biserica se afla tocmai în unul din aceste momente, când unul din cei mai înalþi ierarhi fusese silit sã-ºi pãrãseascã scaunul,
sub presiunea opiniei publice revoltate. A devenit atunci evidentã imposibilitatea
în care era pus Sinodul sã facã sã se simtã autoritatea sa pentru restabilirea liniºtei sufleteºti, atât în cler, cât ºi în popor, din cauza situaþiei sale izolate. Se mai
întâmplase aceasta ºi în alte câteva ocazii anterioare, dar pare cã niciodatã în mod
aºa de grav.
ªi cu toate acestea este necontestat cã biserica dispune azi necomparabil de
mai multe elemente de valoare decât la 1872. În clerul mirean, atât urban cât ºi
rural, se gãsesc o mulþime de preoþi instruiþi, activi, cu mare dor de muncã ºi animaþi de multã dragoste pentru neamul lor ºi pentru bisericã. Calitãþile sufleteºti ale
acestor preoþi s-au putut vedea în timpul rãscoalelor din 1907, când mulþi dintr-înºii, cu pericolul vieþii lor, au salvat viaþa ºi averea altora. Pe aceºtia îi gãsim în
fruntea celor mai generoase iniþiative, al cãror scop este scoaterea poporului de jos
din starea sa de decãdere. În aceastã operã, mulþi dintr-înºii fac adevãrate minuni.
Elementele de valoare nu lipsesc dar în bisericã, ºi dacã starea afacerilor ei
lãsa aºa de mult de dorit, cauza nu era alta decât cã forþele lor nu erau bine utilizate.
ªaguna se aflase ºi el în faþa unei situaþii analoage. Opera lui a constat întru
a utiliza în modul cel mai raþional forþele de care dispunea ºi de a da putinþa sã
se dezvolte ºi sã devinã utile ºi forþele care erau încã în stare latentã. S-a vãzut
splendidul rezultat la care a ajuns.
A se întreprinde însã deodatã ºi la noi o operã ca a lui ªaguna, în toatã întregimea ei, nu se putea acum trei ani. ªaguna ºtiuse sã se foloseascã de un concurs
de împrejurãri favorabile care la noi lipseau, ºi de altã parte chestia prezintã la noi
oarecare greutãþi cu care ªaguna nu avusese a se lupta. De aceea, ambiþia noastrã
în 1909 nu putea merge pânã a voi sã facem ºi noi atâta cât fãcuse el. Aveam însã
ºi putinþa, ºi datoria, de a face sã disparã cel puþin inconvenientele cele mai evidente pe care experienþa le dãduse pe faþã în legea din 1872; sã cercãm a face din
cler o forþã socialã, vie ºi activã, pusã în serviciul naþiunii; sã cãutãm sã apropiem
cât se va putea mai mult clerul de sus de cel de jos, pentru a înlesni acþiunea lor
comunã, permiþându-le sã se cunoascã ºi sã se aprecieze mai bine, pentru a mãri
autoritatea celui dintâi ºi încrederea în sine a celui de al doilea.
Acestea sunt motivele care m-au îndemnat ºi m-au forþat ca sã prezint acum
trei ani proiectul de modificare a legii sinodale din 1872. Erau motive puternice,
1. Se manifesta, pe atunci, cu diferite prilejuri, nemulþumirea preoþimii de mir pentru
situaþia lor în complexul organizãrii administrative bisericeºti.
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consideraþii de stat de prima ordine, peste care ar fi fost permis sã treacã numai un
ministru care nu ºi-ar fi priceput datoria. Dar ele nu au putut sã fie înþelese de
aceia care nu-ºi pot închipui cã poate fi cineva ministru pentru altceva decât pentru satisfacerea ambiþiilor ºi intereselor sale personale sau ale partidului sãu.
Despre atitudinea acestora în chestia religioasã, voi avea a vorbi mai la vale.
Voi zice aici numai câteva vorbe despre aceia care pretind cã statul nu trebuie sã
se amestece în treburile bisericii, ci sã o lase pe ea sã ºi le reguleze singurã cum
va crede de cuviinþã.
* * *
Cã biserica trebuie sã fie autonomã în regularea afacerilor ei curat bisericeºti, cine se îndoieºte? Încã de la Divanul Ad-hoc, toþi oamenii de stat serioºi
au recunoscut aceasta, ºi când Vodã-Cuza a cercat sã dea bisericii o organizare
în care intervenþia statului era prea simþitã, el a întâmpinat opoziþie nu numai
din partea bisericii, dar ºi din a oamenilor politici1. Constituþia din 1866 a consacrat definitiv principiul autonomiei bisericii în materie bisericeascã2.
Însã este mare distanþã între aceastã autonomie ºi pretenþia acelora care ar
voi sã vadã rupte toate legãturile dintre stat ºi bisericã. Dacã aceasta din urmã
va fi avut unele neajunsuri de pe urma amestecului politicii, ºi mai ales a politicianismului, în treburile sale, ea ar fi nedreaptã ºi ar da dovadã de o necompletã
înþelegere a lucrurilor, dacã nu ar recunoaºte marile servicii pe care i le-a adus
statul în nenumãrate împrejurãri, ºi mai ales în momentele cele mai grele. Se vor
fi comis greºeli, soluþiile adoptate nu vor fi fost totdeauna cele mai potrivite; dar
este o declamaþie goalã, ºi din partea unora nu de bunã credinþã, pretenþia cã
mãsurile luate de stat nu au avut de scop decât aservirea bisericii.
Aceºti declamatori nu lipsesc chiar de a vorbi despre separaþia bisericii de
stat. Au auzit vorba asta pe aiurea ºi s-au crezut isteþi dacã o repetã ºi la noi. Dar
îºi dau ei seamã de ce ar însemna la noi aceastã separaþie? ªtiu ei cel puþin, în
mod lãmurit, în ce constã ea? Pricep ei mãcar cã biserica noastrã, în starea ei de
azi, cu mijloacele de care dispune, cu mediul în care se aflã, dacã ar fi pãrãsitã
în propriile ei puteri ºi lipsitã de sprijinul statului, ar fi condamnatã la pieire, sau
cel puþin la cea mai absolutã neputinþã? ªi chiar dacã soarta bisericii nu-i intereseazã, dupã cum este cazul pentru cei mai mulþi din cei care vorbesc astfel, ar
1. E vorba de legea din 16 mai 1865, care cuprinde, în art. 1, urmãtoarea dispoziþie:
„Mitropoliþii ºi episcopii eparhioþi ai României se numesc de Domn, dupã o prezentare a
Ministerului Cultelor, în urma deliberaþiunii Consiliului de Miniºtri“.
2. Articolul 21 alin. 4 din Constituþia de la 1866 zice: „Afacerile spirituale, canonice ºi
disciplinare ale Bisericii ortodoxe române se vor regula de o singurã autoritate sinodalã
centralã, conform unei legi speciale“, alin. 5: „Mitropoliþii ºi episcopii eparhioþi sunt aleºi
dupã modul ce se determinã prin o lege specialã“.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 64

64 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IX

fi oare în interesul statului ca sã fie lipsit de concursul ei puternic ºi preþios în
opera de regenerare a maselor pe care el este dator sã o facã?
Nu este lucru serios a se susþine asemenea fantezii. Existã o justã mãsurã care
trebuie pãzitã ºi o limitã peste care nu se poate trece; dar colaborarea statului cu
biserica este fatalã ºi inevitabilã, pe câtã vreme se întâlnesc amândoi pe un teren
comun, pe câtã vreme ºi statul ºi biserica au datoria de a lucra asupra poporului ºi
pentru binele lui. Colaborarea aceasta trebuie coordonatã prin bunã înþelegere
între cei doi factori, ºi în aceasta constau raporturile intime care trebuie sã existe
între stat ºi bisericã. Îndatã ce ele nu mai existã, vine în locul lor antagonismul, ºi
este un adevãr istoric cã ori de câte ori biserica nu a fost alãturi cu statul, ea a fost
contra statului. Niciun om cu minte nu poate sã doreascã aceasta.
* * *
Cu toate cã împrejurãrile în care se afla biserica la începutul anului 1909
fãceau evidentã trebuinþa unei reforme, mi-am dat bine seama de enormele
greutãþi ce voi avea de învins în realizarea ei. De o parte erau unii care erau
interesaþi la neschimbarea stãrii de lucruri, iar de alta erau cei care nu cunoºteau
chestia, sau nu o priveau în felul cum o vedeam eu. A trebuit dar sã-mi iau precauþiunile, cãutând sã stabilesc înþelegeri prealabile cu toþi cei care aveau sã ia
parte la aceastã lucrare.
În clerul înalt, deºi în primele momente avusesem oarecare încurajãri,
m-am lovit în curând de o rezistenþã absolutã. Se gãsea cã proiectul de lege, aºa
cum îl alcãtuisem eu la început, era contrar canoanelor.
Credinþa mea era atunci, ºi este ºi astãzi, cã nu depãºeam marginile impuse
de canoane, pentru cã ºtiam cum se face în celelalte þãri ortodoxe de rãsãrit. Dar
pãrerile mele personale nu aveau ce cãuta aici. Era vorba sã se facã o lege care sã
aducã servicii bisericii, iar nu sã fie o nouã cauzã de vrajbã ºi de neînþelegeri
într-însa. Trebuia dar gãsitã o formulã care sã realizeze un progres, fiind înþeleasã
ºi admisã ºi de acei care aveau sã trãiascã sub regimul ei. Numai aºa puteam spera
sã vãd stabilindu-se cu încetul colaborarea întregului cler pentru folosul bisericii,
pe când, dacã aº fi cãutat sã impun modul meu personal de a vedea, aº fi mãrit,
din contrã, antagonismul ale cãrui semne îngrijitoare se vedeau deja. De aceea,
departe de a cãuta sã impun vederile mele din amor propriu, am lãsat pe prelaþi sã
discute ºi sã modifice proiectul meu în toatã libertatea. Dupã numeroase conferinþe, când cu unii din prelaþi, când cu toþii împreunã, ºi dupã ce proiectul a fost
prefãcut de ºase ori, i s-a dat forma definitivã, sub care a fost depus ºi discutat la
Senat. Posed textul tuturor acestor modificãri, în care se poate urmãri trecerea
treptatã de la organizarea Sinodului compus ºi din prelaþi ºi din preoþi, cum o
propusesem eu la început, pânã la aceea a înfiinþãrii Consistoriului Superior. Sub
aceastã din urmã formã, proiectul era în cea mai mare parte opera prelaþilor înºiºi,

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 65

Polemice ºi politice (1911–1912) / 65

ºi diferea mult de acel prezentat de mine. În tot cursul dezbaterilor, toþi prelaþii
ºi-au expus pãrerile ºi obiecþiile în modul cel mai liber, ºi am pãstrat note de toate
observaþiile lor. Îndeosebi, am însemnãri exacte de observaþiile I.P.S.S. Conon,
actual mitropolit Primat, pe atunci episcop de Huºi, care cu toate acestea în o
ºedinþã a Senatului din decembrie trecut a crezut de cuviinþã sã spunã cã legea din
1909 a trecut fãrã sã fi fost cunoscutã în mod prealabil de cãtre prelaþi. Dar de
I.P.S.S. fostul episcop de Huºi poate voi mai avea ocazia sã vorbesc.
* * *
Pe lângã înþelegerea cu prelaþii, am cãutat sã o stabilesc ºi cu ºefii partidelor
politice adverse, cãci am socotit cã chestia bisericeascã nu trebuie sã aibã niciun
caracter politic, ci sã fie scoasã din disputele dintre partide. Chiar prin esenþa sa,
biserica nu se acomodeazã cu schimbãrile dese, ºi când trebuie a i se aduce
vreuna, trebuie ca ea sã se facã în aºa fel ca sã nu fie nevoie a se reveni prea
curând asupra ei.
În acest scop, am avut convorbiri cu dnii P.P. Carp, G.Gr. Cantacuzino ºi C.
Dissescu înainte chiar de a intra în vorbã cu prelaþii. Le-am expus pe larg
vederile mele ºi le-am cerut pãrerea. Dl Carp mi-a declarat cã le aprobã, fãcând
singura rezervã cã d-sa ar fi mers ºi mai departe cu reforma decât mersesem eu.
Acestea au fost condiþiile în care legea a venit în dezbaterile Senatului, iar ceea
ce s-a întâmplat în cursul lor se ºtie. La douã sãptãmâni abia dupã ce ºeful partidului declarase cã aderã la principiile proiectului, acelaºi partid, prin organul dlui
C.C. Arion, îl ataca în modul cel mai violent ºi uzând de mijloacele cele mai
nepermise. Timp de nouã zile de-a rândul, dl Arion nu a încetat a aduce proiectului
criticele cele mai nedrepte, cu necompetenþa cea mai desãvârºitã. Fãrã sã cunoascã
deloc chestia, fãrã sã o fi studiat cât de puþin, fãrã nicio cunoºtinþã despre canoanele
pe care nu le citise, dar pe care le discuta ºi le aplica unde nu trebuia, a þinut discuþia
în loc, cu singura preocupare vãditã de a crea greutãþi guvernului ºi ministrului.
Nimic nu a cruþat pentru aceasta: afirmãri neîntemeiate, apeluri directe la banca
prelaþilor unde aºtepta sã vadã producându-se zâzanii, ºi pe care cãuta sã le provoace când nu veneau; acuzãri directe contra celor doi mitropoliþi cã ºi-au vândut
conºtiinþa pentru scaunele lor; pânã ºi invective personale, ca atunci când a zis
Primatului cã nu ºtie ce vorbeºte ºi cã spune neadevãruri1.
Cum poate fi judecatã o asemenea atitudine a unui partid? O singurã calificare i se cuvine: duplicitate ºi lipsã de bunã credinþã. Niciun alt nume nu se
potriveºte faptului de a-þi da cuvântul faþã de adversar, de a-l îndemna sã meargã
1. Arion, vorbind în discuþia articolelor a zis: „Nu se cuvine ca un înalt prea Sfinþit sã
spuie cuvinte care nu sunt conforme cu adevãrul“. Se noteazã în Dezbateri: „Întreruperi. Sã
se cheme la ordine!“. (Dezbaterile Senatului 1908–1909, p. 394.)
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înainte, ºi, dupã ce el, încrezãtor în înþelegerea avutã, intrã în luptã, deodatã,
fãrã nicio cauzã, sã-þi dezminþi cuvântul.
Ori poate cã partidul nu se socotea angajat prin cuvântul dat de ºeful sãu?
Dar atunci ce fel de partid este? ªi ce fel de ºef mai este dl Carp?
În orice caz, în urma celor petrecute, va fi bine stabilit cã cu partidul reprezentat prin dl Carp nu mai meritã sã se stea de vorbã cu dânsul; cã nu trebuie
sã se punã niciun preþ pe cuvântul lui; cã, atunci când i se pare cã poate sã câºtige
ceva din comiterea unei fapte urâte, nu stã la gânduri ca sã o comitã; ºi cã în
chestia bisericeascã, în special, el este vinovatul pentru cele ce s-au întâmplat în
urmã; cãci el a provocat ºi a încurajat rãzvrãtirea care a avut loc, ºi care nu s-ar fi
întâmplat, sau nu ar fi avut nicio importanþã, dacã pofta neînfrânatã a puterii nu
l-ar fi orbit ºi nu l-ar fi fãcut sã zãdãrniceascã acþiunea cumpãnitã ºi dezinteresatã
pe care Partidul Liberal, în patriotismul lui, o începuse. Dar fracþiunea junimistã
a dovedit atunci, cum a mai dovedit încã de atâtea ori, cã este incapabilã sã înþeleagã, necum sã facã, acte patriotice ºi dezinteresate.
Sunt trei ani de atunci, ºi în tot timpul acesta conservatorii dlui Carp nu au
încetat sã deverse asupra mea toate injuriile din bogatul lor dicþionar, care este
singurul de care ºtiu sã se serveascã, pânã ºi de pe scaunul de ºef de guvern. Pânã
acum nu am rãspuns, pentru cã nu voiam sã complic o chestie de interes public cu
o chestie personalã, ºi pentru cã-mi dãdusem cuvântul. Asemeni motive nu puteau
fi înþelese de aceia care nu cunosc ºi nu înþeleg decât patima oarbã ca mobil al
acþiunilor politice. Vor fi crezut încã poate cã vociferãrile lor mã vor intimida ºi
cã vor rãmânea cu beneficiul întreg al urâtei lor fapte. Vor putea sã constate acum,
ºi în curând ºi în alte ocazii, cât caz fac de ameninþãrile ºi injuriile lor.
Repet încã o datã, ºi afirm cu tãrie, cã de criza bisericeascã, aºa cum s-a
desfãºurat ea de la ianuarie 1909 încoace, rãspunzãtor este Partidul Conservator,
prin purtarea sa lipsitã de sinceritate ºi de patriotism, prin violenþa nepomenitã
cu care a atacat un proiect care nu avea în el nimic care sã provoace pasiunile,
prin incitãrile fãþiºe prin care, în plin Senat, se silise sã provoace dezbinãri în
clerul înalt, prin bucuria neascunsã cu care au întâmpinat ºi au încurajat actul
episcopului de Roman, prin politicianismul îngust care l-a stãpânit în tot timpul
acestei afaceri, chiar pânã acum în ultimele momente.
Nimic nu scuzã, nici nu explicã purtarea junimiºtilor(17) în aceastã afacere, ºi
nici ei nu încearcã aceasta, cãci nu se pot considera ca explicaþii serioase cele pe
care s-au riscat ei uneori sã le punã înainte. Aºa, în decembrie trecut, la Senat, dl
Arion a zis cã partidul sãu era în drept sã facã ceea ce a fãcut în 1909, pentru cã,
deºi ºeful sãu aderase la principiile proiectului, eu nu-i prezentasem însã textul
însuºi al proiectului. Serios? ªtie oare dl Arion cum se trateazã între douã partide
principiile unei reforme organice? Crede d-sa cã o asemenea dezbatere se face în
felul avocaþilor de la judecãtoriile de pace, care se agaþã de particule ºi de virgule?
Dl Arion putea atunci sã discute modalitatea cum proiectul realiza principiile
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asupra cãrora se stabilise înþelegerea cu ºeful sãu; dar d-sa a atacat tot, ºi înseºi
aceste principii, aºa încât din dilema aceasta nu se poate ieºi: ori cã în Partidul
Conservator ceea ce face ºeful nu are nicio valoare în ochii partizanilor sãi, ori cã
el este vinovat de duplicitate.
Adevãrul este acesta din urmã. În urma conferinþei pe care o avusesem la
Mitropolie cu episcopii ºi Mitropolitul Primat, ºtiindu-se cã aceºtia se arãtaserã în
genere puþin favorabil ideii unei reforme în sensul cum o propuneam eu, junimiºtii
ºi-au fãcut îndatã socoteala cã de aici va rezulta un conflict cu clerul înalt, din care
avea sã urmeze retragerea ministrului de Culte, prin urmare slãbirea guvernului
liberal, ºi prin urmare apropierea zilei mult dorite când sã înceteze în fine nesfârºita perioadã de opoziþie pentru amicii dlui Carp. De aceea au lãsat pe ministru în
credinþa cã e înþeles cu dânºii asupra principiilor, ºi au aºteptat ziua când sã profite
de conflictul ce avea sã izbucneascã în Senat. Conflictul neproducându-se, ei s-au
socotit frustraþi de ceea ce considerau deja ca un drept al lor; ºi sentimentul acesta
a mers aºa de departe, încât au socotit demni de pedeapsã pe cei doi mitropoliþi
care le cauzaserã aceastã decepþie; ºi de aceea au fost amândoi insultaþi de dl
Arion în felul cum am amintit mai sus; ba încã insulta cã succesul legii din 1909
se datora faptului cã fuseserã vacante douã scaune de mitropolit a socotit-o dl
Arion de un gust aºa de distins, încât a repetat-o ºi acum douã luni, în ºedinþa
Senatului de la 1 decembrie 19111. Pentru cã nu mai serveau ca instrumente
pentru îndestularea unei nepotolite pofte de a lua puterea, cei mai înalþi ierarhi ai
þãrii se fãcuserã dar culpabili de atentat contra bisericuþei junimiste, ºi demni de a
fi terfeliþi aºa cum au fost. Unul din ei avea sã plãteascã încã ºi mai scump crima
aceasta, cu doi ani mai târziu(18).
* * *
Se cuvine sã nu trec cu vederea ºi o altã scuzã care s-a îngãimat acum câtva
timp, dar care nu s-a mai repetat pe urmã, probabil pentru cã cei care o dãduserã
au înþeles ºi ei ce valoare are. S-a zis cã junimiºtii combãtuserã reforma din
1909, pentru cã nu mergea aºa de departe cum dorea dl Carp2.
Mai meritã oare un rãspuns o asemenea alegaþie? Dar cel mai elementar
bun simþ te învaþã cã, într-un lucru greu de realizat, dacã nu-l poþi face totdeodatã, te mulþumeºti deocamdatã cu ceea ce se poate face acum, rãmânând sã
1. ªedinþa de la 1 decembrie 1911. Arion: „Aþi fãcut politicã fãrã sã ºtiþi: erau vacante
douã locuri de mitropoliþi ºi atunci aþi gãsit timpul, în numele Partidului Liberal, sã veniþi cu
legea Consistoriului“. (Dezbaterile Senatului, 1911–1912, p. 91.)
2. În privinþa aceasta C.C. Arion a zis: „Noi am voit sã dãm o tribunã ºi un parlament
preoþilor. N-aþi fãcut aceasta ºi în loc de preoþi aleºi, aþi fãcut preoþi numiþi… preoþi numiþi
de guvern dupã o listã de prezentare“. (Dezbaterile Senatului, 1908–1909, p. 396.)
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lucrezi ca sã capeþi ºi restul îndatã ce se va putea. Dacã junimiºtii aspirau în adevãr la o schimbare mai radicalã a organizaþiei bisericeºti, ºi dacã printre dânºii
se gãsea vreun om de stat, acesta ar fi trebuit sã înþeleagã, ºi sã spunã ºi celorlalþi, cã o asemenea reformã, chiar bunã de ar fi fost, prezintã enorme greutãþi,
care ar fi fost imposibil de învins toate deodatã în momentul acela; dar era în
interesul reformei însãºi ca sã se realizeze atunci mãcar parte din ea, aceea pe
care o acceptau toþi sau mai toþi ºi a cãrei aplicare se putea face. Rãmânea pe
urmã ca timpul ºi experienþa sã arate ce se mai putea face, când ºi cum. Poate
ºi convingerea mea ar fi fost cã era bine sã se facã un pas mai departe; dar întru
ce ar fi folosit reformei ca sã fac sã se voteze în silã o lege care, în loc sã facã
binele ce doream, ar fi stârnit neînþelegeri mai mari decât cele de mai înainte?
Motivul invocat de autorii tulburãrii din 1909 nu are dar nicio valoare. ªi pe
urmã, cum pot ei sã-l invoce, când la 1909 ei nu au fãcut decât sã lupte din
rãsputeri pentru a împiedica chiar reforma ce se fãcea, ºi asupra cãreia se stabilise
înþelegerea? Niciun moment în discuþie ei nu au cerut o reformã mai radicalã.
De altfel, schimbarea din nou pe care au adus-o ei legii sinodale în decembrie 1911, ºi care anuleazã aproape în totul reforma din 1909, este cel mai bun
rãspuns pe care chiar ei îl dau argumentului invocat de dânºii. Când oare trebuie
sã-i credem pe cuvânt? Atunci când spun cã reforma liberalã din 1909 nu era
destul de înaintatã, dupã credinþa lor? Ori atunci când se opun acelei reforme, ºi
îndatã ce pot o desfiinþeazã ºi dau înapoi?
Adevãrul este acesta: în chestia bisericeascã, ca ºi în cele mai multe din
chestiile cele mari naþionale, ºcoala junimistã nu are nicio convingere ºi nicio
idee hotãrâtã. Nu a studiat-o niciodatã, nu a cunoscut-o nici înainte de 1909, nici
la 1909, nici astãzi. De câte ori s-a întâlnit cu dânsa, nu a avut nicio soluþie studiatã ºi care sã rezolve dificultãþile în mod serios, ci a recurs la expediente care
sã o scoatã pentru moment din încurcãturã, ºi dacã se poate sã satisfacã ºi vreun
interes oarecare, oricât de meschin ar fi fost. ªi pentru ca tradiþia partidului sã
fie pe deplin respectatã, la fiecare datã nu a lipsit de a-ºi cânta propriile sale laude ºi a arunca injurii acelora care munciserã cinstit ºi bine.
Dacã din nenorocita afacere bisericeascã va fi sã rezulte ºi vreun bine, va fi
cel puþin acela de a fi pus încã o datã în luminã sãrãcia de idei, incoerenþa ºi lipsa
de moralã în alegerea mijloacelor de luptã ale partidului care de atâtea decenii nu
trãieºte decât prin reclama ce-ºi face, pe lângã toleranþa unora ºi altora.
* * *
Mã voi ocupa acum de modificarea pe care guvernul a crezut de cuviinþã sã
o aducã, în decembrie trecut, legii din 1909.
Nu mã voi opri aici asupra acuzaþiei ce s-a adus acestei legi, cã ar fi contrarã canoanelor. Punctul acesta îl voi atinge atunci când mã voi ocupa în special
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de P.S.S. Gherasim al Romanului, care are meritul de a fi inventat aceastã învinuire, repetatã apoi ºi de unii oameni politici, deºi nu ºtiau ce sunt canoanele ºi
ce se spune într-însele.
Þin însã sã amintesc cã, chiar atunci când se discuta în Senat legea din 1909,
ºi de atunci în nenumãrate rânduri, eu am declarat cã nu voi fi opus ideii de a se
aduce legii îmbunãtãþiri, întrucât sub acest cuvânt nu s-ar ascunde încercãri de a
o zdruncina în pãrþile ei organice. Am adãugat însã totdeauna cã nu aº consimþi la
asemenea modificãri decât atunci când, în urma unei experienþe mai îndelungate,
mãcar de câþiva ani, s-ar fi cunoscut pãrþile din lege care reclamau o îmbunãtãþire.
ªi am adãugat cã cu niciun preþ nu voi consimþi ca modificarea sã se facã înainte
de ce P.S.S. Gherasim se va liniºti ºi va reintra în ordine. Fãceam parte din guvern,
aveam rãspundere pentru prestigiul ºi autoritatea lui ºi a statului ºi nu puteam
admite sã se stabileascã precedentul ca un singur individ, oricine ar fi fost acela,
sã-ºi aroge dreptul de a tulbura þara ºi de a impune el singur voinþa sa þãrii întregi,
fãcând imposibilã aplicarea unei legi regulat admisã de chiriarhi, votatã de Corpurile Legiuitoare ºi promulgatã de Capul statului. Aceasta ar fi fost o adevãratã
stare de anarhie, cu care un guvern conservator vedem cã se acomodeazã, dar pe
care un guvern liberal nu o putea tolera. Nu puteam capitula în faþa P.S. Gherasim
ºi pentru cã ºtiam bine cã nu are nicio dreptate, cã nu era nici el convins de temeinicia celor ce susþinea, cã el nu era decât un instrument în mâinile unei bande care
organizase un complot, ºi cã motivele ascunse ale întregului scandal mi-erau
foarte bine cunoscute.
Aceste declaraþii categorice ºi repetate au fost ºi ele rãstãlmãcite, ºi mi s-a
atribuit promisiunea formalã de a modifica legea, chiar atunci îndatã. Aceasta a
fost un neadevãr. Chiar în faimoasa ºedinþã a Sinodului, de la 13 ianuarie 1910,
tot acelaºi lucru am spus: cã voi modifica legea „atunci când voi gãsi de cuviinþã“ dupã cum suna ºi moþiunea votatã de Sinod.
Eu am ieºit din guvern, fãrã ca P.S. Gherasim sã se fi potolit, ºi de aceea nu
am fãcut nicio modificare în lege.
Urmaºul meu nu a înþeles lucrurile ca mine. D-sa a gãsit cã este de demnitatea
sa ca, chiar în prima ºedinþã a Sinodului din mai trecut, sã capituleze pe toatã linia,
sã promitã P.S. Gherasim cã va modifica legea în pãrþile care nu-i plãcea P.S.S. ºi
sã-l roage cu umilinþã ca sã binevoiascã a-ºi relua locul în Sinod. Pedeapsa acestei
atitudini înjositoare nu a întârziat sã vinã: Dl ministru a rãmas cu umilinþa, iar
rãzvrãtitul a urmat ºi mai departe cu rãzvrãtirea. S-a putut astfel vedea câtã
ipocrizie se ascundea sub vorbele umflate de cãlcare de canoane ºi de erezie, ºi cã
adevãratul mobil care dãduse loc la toatã tulburarea aceasta fuseserã simple
pasiuni personale, pofte ºi rãzbunãri, în care interesul bisericii nu avea nici cea
mai micã parte.
Insist asupra cuvântului de ipocrizie, pentru cã este singurul potrivit. Pânã
acum în discuþiile mele cu P.S. Gherasim m-am ferit de a mã servi de cuvinte
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tari, chiar când erau necesare; ºi afirmaþia dlui Arion, cã în ºedinþa Senatului în
care s-a discutat interpelarea dlui Dissescu eu aº fi insultat pe fostul episcop cu
cuvinte triviale, d-sa ºtie bine cã nu este un adevãr. Dar P.S. Gherasim a crezut
de cuviinþã ca în una din ºedinþele Sinodului în care a deversat asupra fraþilor
sãi în arhierie cele mai neauzite ocãri ºi calomnii, sã adreseze vorbe groase ºi
insinuãri ºi dlui Sturdza ºi mie, care nici mãcar nu eram faþã. Aceasta-mi dã
dreptul sã-l pun la locul lui ºi o voi face fãrã nicio menajare, tot aºa precum nici
o menajare nu s-a pãstrat faþã de mine.
* * *
În cele patru articole din legea de la 1909 pe care le modificã dl Arion, d-sa
realizeazã douã lucruri: pe de o parte reduce la zero însemnãtatea Consistoriului
Superior Bisericesc, ºi pe de alta introduce un nou sistem de alegere la scaunele
de mitropolit ºi episcop, care este propriu al sãu.
Faþã de Consistoriul Superior, orice atitudine ar fi luat acum Dl Arion, tot o
contradicþie ar fi fost. Dacã declaraþiile din 1909 ale dlui P. Carp faþã de mine au
avut vreo valoare, dacã d-sa era atunci un ºef real al partidului sãu, a cãrui vorbã
angajeazã însuºi partidul ºi aratã care sunt principiile lui, trebuia ca dl Arion sã
profite de ocazia ce avea ºi sã meargã cu reforma mai departe decât mersesem eu.
ªi, slavã Domnului, avea loc destul pânã unde sã meargã, fãrã sã se teamã cã va
cãlca canoanele. Putea, spre exemplu, sã suprime Consistoriul ºi sã introducã pe
preoþi chiar în Sinod, precum este în bine credincioasa Rusie. Iatã o atitudine care
cel puþin ar fi avut meritul de a fi consecventã cu declaraþiile ºefului ºi ar fi putut
face sã se creadã cã Partidul Conservator are, în chestia bisericeascã, idei hotãrâte
ºi ºtie ce vrea. Ea ar mai fi avut ºi meritul de a fi plinã de crânerie(19), calitate
scumpã în ochii dlui prim-ministru, ºi care-þi dã curaj sã te lupþi cu egalã vitejie ºi
contra pericolelor reale, ºi contra morilor de vânt.
Dacã însã în decembrie 1911, ca ºi în martie 1909, dl Arion nu þinea nicio
seamã de spusele ºefului sãu, d-sa trebuia sã suprime pur ºi simplu Consistoriul
ºi sã nu punã nimic în loc, de vreme ce acum trei ani combãtuse cu atâta violenþã
ºi fãrã nicio rezervã înfiinþarea lui.
Pentru un modest matematic, cum sunt eu, ca ºi pentru orice om cu bun
simþ, cum sunt atâþia, altã alternativã nu era, ºi dl Arion nu putea sã nu se punã
în contradicþie, ori cu ºeful sãu, ori cu sine însuºi.
Dar dl Arion nu are pretenþia de a fi matematic sau… aºa ceva. Ambiþia
d-sale este de a fi abil, de a ridica edificii pe vârful de ac al unei subtilitãþi de
avocat ºi de a se minuna singur pe urmã de abilitatea sa.
D-sa nu a fãcut nimic din ce era logic sã facã, dar totuºi a fãcut ceva: a fãcut
o faþadã fãrã edificiu, o pânzã zugrãvitã care reprezintã o instituþie serioasã tot
atâta cât un decor de teatru poate înlocui realitatea. ªi a fost abil: clerul, care
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aºtepta atâta bine de la fostul Consistoriu Superior, nefiind aºa de deºtept cum
se crede dl Arion, va vedea faþada ºi nu va bãga de seamã cã Consistoriul a
dispãrut; ºeful partidului nu va fi fost dezminþit prea din cale afarã, pentru cã se
va fi conservat o numire care reprezintã o nãzuinþã spre o reformã serioasã;
principiile conservatoare,faimoasele principii de care mereu te împiedici când
e vorba sã faci un pas înainte, ºi de care dl Arion a gãsit mijlocul sã vorbeascã
cu emfazã pânã ºi cu ocazia legii sinodale, principiile conservatoare au fost
respectate, de vreme ce s-a anihilat o instituþie cu tendinþe democratice; în fine
s-a dat satisfacþie P.S. Gherasim, satisfacþie care, tot conform cu principiile
conservatoare, îi era datoratã, de vreme ce timp de trei ani el nu fãcuse decât sã
spargã geamurile în bisericã.
* * *
Nu mã voi opri sã discut punct cu punct cele zise în Senat de dl Arion, cu
ocazia votãrii legii sale. Aceasta ar fi inutil, pentru cã neexactitãþile ºi rãstãlmãcirile nu meritã sã fie discutate. ªi pe urmã, în cuvântarea sa, dl Arion a
crezut de cuviinþã sã vorbeascã despre „Ce dã Partidul Liberal întotdeauna: pulbere de aur aruncatã în ochi“! Dacã m-aº lãsa sã lunec ºi eu pe tãrâmul frazelor
seci, bune pentru declamatorii de mahala, aº ºti eu sã caracterizez ºi ceea ce dã
Partidul Conservator întotdeauna; dar aceasta nu intereseazã chestia bisericeascã ºi nu s-ar potrivi aici.
Trebuie însã sã insist un moment asupra suprimãrii art. 20, care prevedea
cã membrii Consistoriului Superior Bisericesc nu pot fi judecaþi decât de cãtre
Consistoriu.
Scopul acestei dispoziþii era evident: era de a asigura independenþa membrilor
Consistoriului, în timpul funcþionãrii lor, cãci altminteri aº fi fãcut ºi eu dintr-însul
o parodie, ca ºi dl Arion. Scopul creãrii acestui organ era de a se avea pãreri sincere ºi neînfluenþate; ºi cum era sã fie aºa, dacã membrii lui ar fi fost sub ameninþarea ca libertatea lor de cuvânt sã le atragã represiuni? În discursul meu de la
Senat din 15 decembrie 1909 am citat cazul unui excelent preot care a suferit
persecuþii de aºa fel, încât l-au dus la mormânt.1 Eu am voit sã creez un organ
serios, în care sã se vorbeascã liber ºi fãrã fricã, ºi aceasta nu se putea dacã membrii
lui nu erau asiguraþi de o judecatã nepãrtinitoare ºi neinfluenþatã.
Dl Arion, care urmãrea un scop diametral opus scopului meu, a suprimat
aceastã dispoziþie. Nici nu se putea altfel: ºi aici, Partidul Conservator „a dat ceea
ce dã el totdeauna“: reacþiune ºi fãþãrnicie. Nu a cutezat sã suprime Consistoriul,
pentru cã se temea cã pierde voturi; dar l-a redus la neputinþã, iar mãsura sa
reacþionarã a cãutat s-o justifice prin teorii fãcute ad-hoc.
1. Vezi discursul lui Haret în vol. VI din aceastã colecþiune, p. 288.
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Dl Arion a zis cã eu acordasem Consistoriului ,,un privilegiu pe care nu-l
cere nimeni în þara româneascã“.
Adevãrat? Un jurist vorbeºte aºa? Dl Arion, care ºtie aºa de multe lucruri,
nu ºtie de câte ori se recurge la noi la instanþe judiciare deosebite de acele care
existã pentru toatã lumea?
Sã fie permis unui modest matematic, pe care furtunile politice l-au aruncat
în calea dlui Arion ºi care nu poate vorbi altfel decât întemeiat pe fapte ºi pe
adevãr, sã aminteascã ministrului conservator cã, afarã de profesori, de care mã
mir cã ºi-a adus aminte, mai sunt ºi alte exemple de asemenea feluri de judecatã.
Pe profesori îi judecã profesorii, e adevãrat; dar ºi pe militari îi judecã militarii,
pe preoþi numai preoþii, pe miniºtri numai Curtea de Casaþie. Deputaþii ºi senatorii nu pot fi urmãriþi decât cu consimþãmântul colegilor lor, ceea ce este deja
o judecatã prealabilã, instituitã tot în scopul de a asigura completa independenþã
a membrilor Corpurilor Legiuitoare. Dacã dispoziþia pusã de mine în lege nu-i
plãcea, pentru ce nu a prevãzut pentru membrii Consistoriului o dispoziþie la fel
cu aceea pentru deputaþi ºi senatori, cãci trebuinþa era aceeaºi?
Dl Arion protesteazã cã Consistoriul este prea numeros ca sã judece, pentru cã responsabilitatea se împarte prea mult. Dar cu douã zile mai înainte ºeful
d-sale, dl Carp, aruncase injurii magistratului unic ºi-ºi bãtuse joc de sentinþele
lui1. Atunci ce sã mai credem despre seriozitatea unui partid în care domneºte o
asemenea incoerenþã?
De altfel, dacã numãrul membrilor Consistoriului constituia un inconvenient,
cine spune dlui Arion cã el trebuia numaidecât sã judece în pleno ºi nu printr-o delegaþie a lui? ªi ce oprea pe dl Arion sã prevadã aceasta în mod expres în legea sa?
Pe preoþi îi judecã azi consistoriile eparhiale, formate din preoþi. Dl Vlãdescu
înfiinþase ºi consistoriile apelative, tot pe la eparhii, ºi nu o datã am auzit în Sinod
emiþându-se pãrerea de a se înfiinþa o instanþã centralã de apel contra sentinþelor
consistoriilor eparhiale. Toate aceste instanþe sunt instanþe speciale, întru nimic
diferite de aceea pe care o forma Consistoriul Superior, când funcþiona ca instanþã
de judecatã.
Dar se zice cã consistoriile eparhiale, fiind formate din membri numiþi cu
consimþãmântul episcopului, emaneazã de la dânsul, ºi prin urmare sunt conforme canoanelor. Aceasta mã face sã trec la o altã ordine de idei, care mã va reþine
un moment.
Prin art. 19 din legea de la 1909, se reguleazã modul de alegere a membrilor
Consistoriului, alegere la care intervine ºi clerul, ºi episcopul, ºi ministrul. Modul
acesta de alegere a fost criticat de dl Arion în diverse împrejurãri, ºi între altele
chiar cu ocazia dezbaterii legii din 1909. D-sa a cerut atunci ca membrii
1. În epoca aceea a fost câtva timp la noi în organizarea tribunalelor ºi instituþia
judecãtorului unic, dupã legea din Anglia.
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Consistoriului sã fie aleºi numai de cler, fãrã intervenirea episcopului ºi a
ministrului; ba încã a cãutat, prin observaþia aceasta, sã justifice post festum opoziþia crâncenã pe care o fãcuse legii. Tot atunci dl Arion a zis textual cã voieºte „sã
dea o tribunã ºi un parlament preoþilor“1. ªi vorba aceasta l-a încântat aºa de mult,
încât a repetat-o ºi în prima ºedinþã a Consistoriului Superior din mai 1911.
Bine, este ºi acesta un mod de a vedea, pe care eu nu-l repudiez deloc; dovadã
este cã modul acesta de alegere figura în primul meu proiect de lege. Pe mine nu
mã sperie nici eventualitatea intrãrii laicilor în Consistoriu, cum e în Transilvania.
Dar dacã acestea erau vederile Partidului Conservator, dacã el credea cã
modul acesta de alegere a Consistoriului era lucru aºa de fundamental încât din
cauza lui sã caute a respinge legea întreagã ºi a-ºi cãlca cuvântul, pentru ce
acum nu a realizat dorinþa sa? Pentru ce dl Arion nu a profitat de schimbarea de
deunãzi a legii pentru ca sã introducã în ea alegerea directã pe care o cerea cu
atâta violenþã la 1909, ºi sã dea preoþilor tribuna ºi parlamentul ce le fãgãduia
atunci? Voi spune eu pentru ce: pentru cã ºi acum partidul conservator ,,a dat
ceea ce dã el totdeauna“: fãgãduieli ºi vorbe goale.
Cât pentru mine, motivul care m-a fãcut sã adopt modul de alegere prevãzut
în lege este foarte simplu: este cã nu voiam sã las sã subziste niciun pretext
pentru a se zice cã legea nu e de acord cu canoanele. În adevãr, dupã canoane,
orice autoritate bisericeascã trebuie sã procedeze de la episcop; ºi s-a pus în lege
dispoziþia ca episcopul „sã-ºi facã observaþiile sale, dacã aleºii întrunesc condiþiile legii“, pentru a da satisfacþie acestei exigenþe a canoanelor. ªi o datã ce
intervenþia episcopului era admisã, aceea a ministrului se impunea de sine.
Eu cred totuºi cã cu vremea canoanele se vor putea interpreta în mod mai
larg, dupã cum de atâtea ori s-a fãcut ºi la noi ºi pe aiurea, ºi atunci alegerea directã va deveni posibilã, cu atât mai mult cã ºi clerul, pânã atunci, se va deprinde mai bine a uza de aceastã prerogativã.
Nu gãsesc însã cã este de dorit ca Consistoriul Superior sã rãmânã un
Parlament preoþesc, cum zicea dl Arion. Parlamentul este un loc unde se
vorbeºte, ºi el poate sã fie un ideal pentru aceia pe care-i îndestuleazã vorbirea
singurã. Aºa este deja Consistoriul Superior, aºa cum l-a fãcut dl Arion; în el se
va vorbi, dar nu se va face nimic.
Eu, care preþuiesc munca rodnicã ºi dispreþuiesc vorbãria goalã, nu am
cãutat sã dau bisericii un Parlament, ci o instituþie unde sã se lucreze cu folos.
* * *
Ceea ce caracterizeazã Partidul Conservator ºi este în acelaºi timp dovada
cea mai sigurã a neputinþei organice de care suferã, este cã, ori de câte ori revine
la guvern, principala lui ocupaþie este sã strice tot ce a fãcut Partidul Liberal.
1. Vezi mai înainte, p. 67.
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Sunt atâtea lucruri de fãcut în þara aceasta, încât orice partid care ar avea cât de
puþinã pricepere, cea mai modestã provizie de idei, hãrnicie ºi obiectivitate,
poate cu înlesnire sã-ºi creeze drepturi la recunoºtinþa þãrii.
Conservatorii nu se preocupã de aceasta. Dupã ce ani de zile fac tot ce este
permis ºi nepermis ca sã capete puterea, ºi în fine o capãtã, încã din prima zi
unica lor preocupare este sã strice tot, chiar când nu au absolut nimic de pus în
loc. Mania aceasta dã chiar uneori loc la situaþii absurde ºi ridicole.
Aºa s-a întâmplat ºi cu legea sinodalã. Dl Arion a desfiinþat de fapt Consistoriul Superior, care, fiind creaþiune liberalã, se înþelege cã trebuia sã disparã
sub un guvern conservator. În locul lui nu a pus nimic, pentru cã capacitatea
guvernamentalã conservatoare nu merge aºa de departe.
Dar în legea liberalã din 1909 mai era ºi o modificare adusã la art. 2. Nici
ea nu a scãpat de ochiul ager al dlui Arion.
Lucrul meritã sã fie expus cu oarecare detalii.
Art. 2 din legea de la 1872 prescria modul de alegere a mitropoliþilor ºi
episcopilor. El impunea cã mitropolit nu se putea alege decât unul din cei 6
episcopi, iar episcop unul din cei 8 arhierei fãrã scaun. Cercul de alegere era dar
foarte restrâns, ºi el se mai restrângea încã în cazul când unul sau mai multe
locuri de episcopi sau de arhierei erau vacante în momentul alegerii.
Toatã lumea înþelege inconvenientele acestor restricþii. În principiu, orice
alegere are cu atât mai mare probabilitate sã se poatã face bine, cu cât se face
într-un cerc mai larg. Dar îndeosebi pentru locurile de episcopi ºi de mitropoliþi,
posturi atât de înalte, cu o rãspundere aºa de mare, pentru care se cer atâtea
calitãþi eminente ºi pentru care alegerea se face pe viaþã, este de o importanþã
capitalã ca sã existe putinþa de a se face alegerea cea mai bunã posibilã.
Poate cineva sã creadã în mod serios cã aceste condiþii se gãsesc împlinite
când un mitropolit se alege dintre 6 episcopi, sau ºi mai puþini? Chiar acum,
pentru alegerea de mitropolit Primat nu erau decât 4 episcopi în prezenþã, cãci
numirea altor doi cu câteva zile înainte de alegerea Primatului nu s-ar fi putut
considera decât ea un mijloc pieziº de a se eluda dispoziþia legii, dacã noul
mitropolit ar fi fost luat dintre dânºii. La 1909, când a fost a se alege deodatã
doi mitropoliþi, cercul de alegere era de fapt redus la unul din trei.
Acest grav inconvenient îl putea lesne pricepe, nu numai un matematic, dar
chiar un simplu jurist, a cãrui minte înþelege greu puterea numerelor ºi nu se poate
deprinde cu ideea cã ele nu se încovoaie sub puterea interpretãrilor sofistice, ca un
simplu articol de lege. De aceea, prin legea din 1909, s-a lãrgit foarte mult cercul
alegerii, hotãrându-se cã pot fi aleºi mitropoliþi sau episcopi „toþi membrii clerului
român care, dupã sfintele canoane ale bisericii creºtine ortodoxe, pot fi aleºi“.
Aºadar, de o parte sistema legii din 1909, de a se putea alege oricine împlineºte condiþiile canonice; de alta, aceea a legii din 1872, care mãrgineºte alegerea numai între 6 sau 8 persoane. Care era cea mai bunã? Care permitea
speranþa unei mai bune alegeri?
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Dl Arion a gãsit cã cea de a doua, ºi de aceea a nãzuit sã revinã la legea din
1872. Nu zic cã a revenit ºi voi arãta îndatã pentru ce.
ªi acum sã ne judecãm puþin.
Mai întâi, cum rãmâne cu venerabilele principii conservatoare? La 1909,
când dl Carp gãsea cã eu nu merg destul de departe cu reforma mea, nu se
ascundea sã spunã cã între altele era ºi pentru cã biserica era prea mult sub dependenþa clerului superior. Îmi închipuiesc cã d-sa nu viza, prin aceste cuvinte,
acea dependenþã care este naturalã ºi care nu se poate înlãtura, pentru cã este
impusã de însãºi organizaþia canonicã a bisericii noastre; dar trebuie sã fi înþeles
cã organizaþia din 1872 nu da bisericii nici mãcar libertatea de miºcãri care era
perfect compatibilã cu canoanele.
Între acestea, în prima linie vine însãºi chestia recrutãrii personalului clerical superior. Este cert ºi nu trebuie sã ne disimulãm cã, dupã legea din 1872,
clerul superior se recruta el singur pe sine ºi cã intervenþia ministrului ºi a celor
douã Camere la numirea arhiereilor ºi chiriarhilor era o simplã formalitate,
deoarece nici nu putea determina alegeri bune, nici a împiedica pe cele rele.
În adevãr, dupã acea lege, pentru a se împlini un loc vacant de arhiereu, Sinodul alege trei clerici dupã voia lui, iar ministrul dã numirea unuia din ei; el nu
poate refuza aceastã numire, chiar dacã i s-ar pãrea cã niciunul din cei trei recomandaþi nu ar merita-o. Ba s-au întâmplat cazuri când ºi acest drept limitat de
alegere al ministrului a fost anihilat de fapt, atunci când Sinodul, voind sã impunã
numirea de arhiereu a unei anumite persoane, îi da ca colegi pe lista de trei pe alþi
doi a cãror numire sã fie în mod evident imposibilã. ªi odatã ce arhiereii sunt
recrutaþi în felul acesta, este evident cã dreptul de alegere al Marelui Colegiu, în
care intrã ºi Camera ºi Senatul, devine iluzoriu, pe câtã vreme e limitat numai în
cercul acelora cãrora singur Sinodul le-a dat dreptul de a fi aleºi.
Legea din 1909 fãcea sã disparã acest foarte grav neajuns, care lipsea în
realitate pe Marele Colegiu de prerogativele sale ºi care se opunea ca, la un
moment dat, sã se facã o alegere bunã în persoana vreunui cleric ale cãrui merite
sã fie în genere recunoscute, dar care nu ar fi fost arhiereu. Ea mai avea meritul
cã fãcea sã disparã o restricþie care era contrarã ºi canoanelor, ºi tradiþiei
seculare bisericeºti.
Am zis cã legea din 1872 era, în punctul acesta, contrarã canoanelor. Pentru
aceasta dovezile abundã.
În prima linie, instituþia arhiereilor fãrã scaun este ea însãºi anticanonicã;
asupra acestui lucru aproape toþi clericii noºtri sunt de acord. În adevãr, în bisericã
nu sunt decât trei grade ierarhice: acela de diacon, cel de preot ºi cel de episcop.
Arhiereul are rang de episcop. Dar canoanele nu admit a se hirotonisi nimeni ca
episcop decât numai la o anumitã eparhie; episcop fãrã scaun ºi fãrã eparhie, ele
nu tolereazã sã fie cineva. Arhiereii noºtri fiind tocmai în acest caz, ei sunt anticanonici. Ei nu se mai întâlnesc în nicio altã þarã ortodoxã aºa cum sunt la noi, ºi
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chiar la noi ei nu existau în mod legal înainte de 1872. Ei au fost, pot zice,
inventaþi de cãtre legiuitorul din 1872, în scopul de a face ca Sinodul sã fie destul
de numeros pentru ca, în caz de judecatã a unui episcop, sã poatã judeca cu 12
membri, dupã cum cere un canon; a cãlcat dar un canon expres ºi categoric pentru
a satisface un alt canon; dar acesta era în opoziþie cu altul, care admite, ca la
nevoie, judecata episcopului sã se poatã face ºi numai de trei episcopi. De altfel
aºa se face în toate þãrile creºtine ortodoxe cele mici, unde Sinoadele nu numãrã
decât câte trei sau patru membri, ca Bulgaria, Serbia, Muntenegru.
Aºadar, cei 8 arhierei fãrã eparhie de la noi fiind anticanonici, cu atât mai
anticanonicã este dispoziþia din legea de la 1872, care nu permite ca episcopii
sã se aleagã decât dintre aceºti ierarhi anticanonici.
De altã parte, toate canoanele, care reguleazã modul de ocupare a scaunelor
vacante de episcop, nu lipsesc de a cere totdeauna ca noul ales sã primeascã
hirotonisirea arhiereascã, ceea ce dovedeºte cã noul ales putea prea bine sã nu
fie încã arhiereu în momentul alegerii.
De altfel, primele douã aliniate de la art. 2 al acelei legi se contrazic în mod
vãdit. În adevãr, al. I zice: „Sunt eligibili la demnitatea de episcop eparhiot toþi
membrii clerului român care, dupã sfintele canoane ale bisericii ortodoxe, pot fi
aleºi“. Atâta era de ajuns, pentru cã spunea tot al. II însã vine imediat de
restrânge cu totul principiul canonic al al. I, zicând: „Episcopii eparhioþi nu se
pot alege decât dintre arhiereii români“. Restricþie care nu ar fi avut sens decât
dacã canoanele ar fi zis cã numai acei membri ai clerului pot fi aleºi episcopi
care sunt arhierei, ceea ce este departe de a fi adevãrat.
Cât pentru condiþia ca mitropolitul sã nu se poatã lua decât dintre episcopi,
ea este încã ºi mai puþin impusã de canoane, pe câtã vreme între mitropolit ºi
episcop nu existã nicio deosebire de rang arhieresc.
Prin urmare, restricþiile impuse de legea din 1872, pe lângã cã nu permit a se
face alegerea în cele mai bune condiþii de reuºitã, sunt în acelaºi timp ºi contrare
canoanelor. Ele sunt contrare ºi tradiþiilor bisericii, ºi în special tradiþiilor bisericii
noastre naþionale. Împrumut din un articol al dlui N. Dobrescu(20), profesor la
Facultatea de teologie, lista aceasta de exemple: Nectarie, senator; Tarasie,
secretar al împãratului; Fotiu, comandant al gardei imperiale, au fost ridicaþi de-a
dreptul în scaunul de Patriarh al Constantinopolei, înainte chiar de a face parte din
cler; iar Ambrosiu, încã pãgân, a fost fãcut Arhiepiscop de Mediolan, înainte de a
apuca sã se creºtineascã. Dovadã cã alegerea de episcop putea sã preceadã
hirotonirea de arhiereu.1
1. Într-un studiu publicat în 1909, adicã în epoca discuþiilor despre legea prezentatã de
Haret, de C. Chiricescu, profesor la Facultatea de teologie, se citeazã urmãtoarele cazuri:
Ambrosius a fost ales ºi confirmat episcop al Milanului (374) când nu era încã botezat. Dupã
alegere, a fost botezat ºi sfinþit episcop. Tot aºa, Nectarie al Constantinopoiului (381).
Patriarhul Fotie al Constantinopolului (875) era laic când a fost ales. Dupã alegere, a fost
cãlugãrit, apoi hirotonisit.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 77

Polemice ºi politice (1911–1912) / 77

În biserica româneascã se cunosc exemple ca Dionisie Lupu, fãcut mitropolit la Bucureºti din simplu egumen la Tismana; învãþatul Varlaam, mitropolit
al Moldovei din simplu cãlugãr; Grigorie Miculescu, fãcut mitropolit al Þãrii
Româneºti la 1822 de cãtre Grigorie Ghica, pe când nu era încã decât diacon la
mãnãstirea Cãldãruºani. Cu legea din 1872, þara ar fi fost lipsitã de niºte ierarhi
ca aceºtia, care au fost printre cei mai strãluciþi pe care i-a avut ea vreodatã.1
Aceasta a fost totdeauna tradiþia þãrii pânã la 1872, ca la locul cel mai înalt
sã se poatã ridica cel mai vrednic, fãrã nicio piedicã. Deja la 1857, în Divanul
Ad-hoc al Moldovei, când se manifestau veleitãþi de a nu se da locurile de chiriarhi decât dupã consideraþii de naºtere sau de situaþie, Kogãlniceanu s-a opus
cu îndârjire ºi nu a permis a se adopta aceastã dispoziþie retrogradã. Iar la 1909,
când se studia modificãrile de adus legii sinodale, nicio voce nu s-a ridicat în
clerul înalt pentru a se opune modificãrii aºa cum s-a fãcut la art. 2. În fine,
chiriarhi români de peste hotare, ca învãþatul episcop de la Caransebeº, Miron
Cristea(22), au gãsit necesarã aceastã lãrgire a cercului de alegere.2
Dacã de la 1909 pânã azi pãrerile unora din membrii Sinodului s-au schimbat, datoria dlui Arion, ca ministru rãspunzãtor ce este, era de a cumpãni lucrurile ºi a nu adera la o remodificare a legii care în mod vãdit nu putea fi spre
folosul bisericii.
D-sa însã nu a putut rezista tentaþiei de a mai strica ceva din ce fãcuse adversarul sãu politic, rãmânând ca justificãrile sã le gãseascã pe urmã. Sã le examinãm.
Pe dl Arion îl sperie principiul prea larg al alegerii dupã canoane: „Este cam
larg principiul! Orice membru al clerului român!?“ Sublinierile ºi semnele de
spaimã ºi de întrebare aparþin d-lui ministru ºi aratã îndeajuns cã sunt ale unui
ministru conservator; cãci ce poate fi mai grozav pentru principiile conservatoare decât egalitatea aceasta de drepturi, fie chiar ea consacratã prin canoane,
fie ea regula comunã în toate þãrile ortodoxe, pânã ºi în Rusia? Cãci am arãtat
mai sus cã nicãieri, afarã de la noi, nu se practicã sistemul nostru de alegere care
are chiar la temelia sa o nesocotire a canoanelor.
Dl ministru a spus cã nu se poate alege cineva episcop sau mitropolit dacã
nu este deja arhiereu. D-sa se înºealã; am arãtat mai sus cum canoanele nu admit
ca cineva sã fie arhiereu, adicã episcop fãrã scaun, ºi cã ele prevãd, din contrã,
cã „cel ales episcop nu poate fi aºezat în scaun decât dupã ce a fost hirotonisit
1. Dionisie Lupu a fost ales mitropolit al Munteniei în 1819 ºi a fugit în 1821 din cauza
tulburãrilor Eteriei. Pierzându-ºi scaunul, a mai rãmas câþiva ani în Transilvania ºi a revenit
în 1827, când a devenit egumen la Mãnãstirea Dealului. Varlaam a fost mitropolit al
Moldovei între 1632–1655. El este iniþiatorul Sinodului ortodox din Iaºi din 1612. Grigorie
Miculescu a fost ales mitropolit al Munteniei în 1823, exilat în Basarabia de comandantul
trupelor ruseºti de ocupaþie în 1829 ºi apoi rechemat în 1833 ºi pus în scaun de Kisselef(21).
2. Actualul Patriarh, atunci episcop în Caransebeº, a publicat o lucrare despre chestiunea aceasta, în care susþine punctul de vedere al proiectului lui Haret.
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arhiereu de cãtre cel puþin trei episcopi“. Prin urmare, dupã canoane, alegerea
trebuie sã preceadã hirotonisirea ca arhiereu.
Dar dl Arion se teme cã dacã cel ales de cãtre Marele Colegiu nu ar plãcea
Sinodului, s-ar putea ca acesta sã refuze de a-i da hirotonisirea, ceea ce ar determina un conflict grav între bisericã ºi stat. Dar aceasta s-ar putea întâmpla ºi în
orice alt sistem; cãci, dacã un asemenea conflict s-ar putea ivi, cel nou ales ar
rãmâne între colegii sãi într-o aºa stare de izolare ºi de antipatie, încât viaþa sa
ca episcop ar deveni intolerabilã.
Ipoteza d-sale este o ipotezã imposibilã, care nu se poate realiza. Dacã
vreodatã Sinodul ar refuza sã se supunã unui vot al Marelui Colegiu, aceasta ar fi
dovada unui conflict între bisericã ºi stat de care nu avem niciun exemplu în
istoria noastrã, ºi pe cât ºtiu a niciuneia din þãrile ortodoxe. Un asemenea conflict
ar fi cu mult mai grav decât o simplã chestie de persoanã. El ar trebui sã aibã rãdãcini adânci ºi depãrtate, care nu pot sã scape atenþiei oamenilor de stat; iar
aceºtia, dacã nu sunt incapabili sau orbi, ar fi datori sã lucreze ca sã-l înlãture, înainte de a se da pe faþã cu ocazia unei alegeri de episcop; cãci niciun om cu minte
nu poate admite ca un stat sã trãiascã purtând în coastã, ca un cuþit, un conflict de
asemenea naturã. Ne-a fost dat abia în zilele noastre sã vedem cã se gãsesc oameni
care cred cã un stat poate trãi în mod normal, fiind conflict între puterea executivã
ºi cea judiciarã, între Coroanã ºi puterea legislativã; dar acestea sunt stãri bolnãvicioase care, dacã nu se vindecã repede ºi radical, duc statul la pieire.
Din acestea ºi din exemplele istorice citate mai sus, se vede ce valoare au
pãrerile dlui Arion, cã un simplu cleric nu poate fi ridicat deodatã la locul de
episcop. Cât pentru temerea ce a exprimat d-sa cã, dacã cel ales ar fi cãsãtorit,
nu ar ºti ce sã facã cu preoteasa lui, este bine cã a exprimat-o, cãci dã o nouã
dovadã cã d-sa nu cunoaºte canoanele, de vreme ce încã din secolul VII este
stabilitã prin canoane condiþia celibatului pentru episcopi ºi mitropoliþi.
Dar în Expunerea de Motive a proiectului de lege, dl Arion da un alt motiv
pentru modificarea ce propunea; anume, cã modul de alegere prescris de art. 2 din
legea de la 1909 ar face sã dureze operaþiile alegerii aproape douã luni de zile.
Este serios un asemenea argument? Chiar aºa de ar fi, mi se pare cã o asemenea alegere are o importanþã cel puþin egalã cu aceea a unui deputat, pentru
care cu toate acestea legea impune termene lungi de care nimeni nu se plânge.
ªi, dacã formalitãþile erau prea lungi, dl ministru nu avea decât sã le simplifice
ºi sã le scurteze. Mãcar la atâta putea servi calitatea d-sale, cu care atâta se
laudã, de om de legi, adicã de om deprins cu formalitãþile ºi dându-le primul loc
în preocupãrile sale.
ªi pe urmã nu tocmai acum era momentul ca dl ministru sã se plângã de
lungimea termenelor impuse de lege. Când d-sa a pus opt luni pânã sã facã o alegere, chiar dupã ce a suprimat formalitãþile de care se plângea, mai are dreptul sã
vorbeascã aºa? Dacã ar fi început împlinirea acelor formalitãþi în octombrie,
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când Sinodul ºi Consistoriul Superior se aflau reunite, ele ar fi fost în larg terminate pânã în primele zile ale lui decembrie, ºi alegerea se putea face atunci cu
împlinirea tuturor formalitãþilor; pe când Dl Arion, chiar scutit de ele, nu a
putut-o face decât peste alte douã luni.
Când fãureºte cineva argumente pentru a apãra o cauzã ce nu se poate apãra,
ar trebui cel puþin sã ºi le aleagã aºa ca sã nu se întoarcã în contra sa.
* * *
Desfiinþarea reformei din 1909, ori din ce punct ar fi privitã, se prezintã dar
ca o mãsurã retrogradã, ca un pas lipsit de chibzuialã, ca un expedient destinat
a da satisfacþie unui rãzvrãtit care prin nimic nu o merita. Se puteau aduce legii
îmbunãtãþiri de detaliu ºi de redacþie, care sã o clarifice mai bine, sã facã sã
disparã unele îndoieli, dar nu sã se suprime ºi sã se facã astfel inutilã toatã
munca ºi frãmântarea prin care am trecut, ºi sã se prepare alta pentru viitor; cãci
este o iluzie a-ºi închipui cineva cã în viaþa socialã un progres deja realizat se
poate lua înapoi fãrã luptã ºi rezistenþe.
Lipsa de prevedere pusã în aceastã chestie a devenit evidentã imediat, cu ocazia
alegerii de mitropolit Primat. La Senat, eu atrãsesem atenþia dlui ministru asupra
pericolului restrângerii cercului de alegere1. D-sa, încurajat de aplauzele majoritãþii
sale, cu cunoscuta sa încredere în sine, a rãspuns prin glume uºoare. Nu-ºi închipuia
cã din cinci episcopi ºi un mitropolit nu se va gãsi unul pentru scaunul UngroVlahiei. Curând însã s-a lovit de realitate, ºi dupã moartea episcopului de Argeº,
dezorientarea a fost aºa de mare, încât a fost vorba de o nouã modificare în lege,
abia la douã sãptãmâni dupã cealaltã2. Niciodatã matematica nu ºi-a rãzbunat în
mod mai strãlucit ºi mai deplin contra presumþiunii ºi a superficialitãþii.
Cuvântul acesta poate sã supere, dar nu ºtiu care altul se poate aplica atunci
când o lege de asemenea importanþã se face fãrã cunoaºterea exactã nici a stãrii
lucrurilor, nici a canoanelor, nici a trebuinþelor prezente ºi viitoare; mai mult
decât atât, când se face cu atâta lipsã de îngrijire, încât se strecoarã într-însa
lucruri care se contrazic, ºi între ele ºi cu vorbele ºi intenþiile autorului legii.
Ca sã dovedesc ceea ce spun, reproduc aici, unul lângã altul, textul unei pãrþi
din art. 2 al legii de la 1872, cu modificãrile lui din 1909 ºi 1911.
Dupã legea din 1872: „Sunt eligibili la demnitatea de mitropolit episcopii
eparhioþi ai þãrii, iar la aceea de episcop eparhiot toþi membrii clerului român
care dupã sfintele canoane ale bisericii ortodoxe pot fi aleºi. Mitropolitul Primat
1. Erau vacante în 1912, dupã înlãturarea episcopului Gherasim (Roman), retragerea
mitropolitului Atanasie (Bacãu) ºi decesul episcopului Gherasim Timuº (Argeº), trei locuri
în episcopatul nostru. Erau deci numai 4 episcopi din care se putea alege mitropolitul.
2. E vorba de Episcopul Gerasim Timuº, care fusese ales în 1893 ºi a decedat în 1911.
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al României, Mitropolitul Moldovei, precum ºi episcopii eparhioþi nu se pot
alege decât dintre arhiereii români“.
Dupã legea din 1909: „Sunt eligibili la demnitatea de mitropolit ºi la aceea
de episcop eparhiot toþi membrii clerului român care, dupã sfintele canoane ale
bisericii creºtine ortodoxe, pot fi aleºi“.
Dupã legea din 1911: „Sunt eligibili la demnitatea de mitropolit episcopii
eparhioþi ai þãrii; iar la acea de episcop toþi membrii clerului român care, dupã
sfintele canoane ale bisericii ortodoxe de rãsãrit, pot fi aleºi“.
Cu ocazia discuþiei din Senat, dl Arion, vorbind despre acest articol, zisese cã
revine la legea din 1872. E adevãrat cã în notele stenografice imprimate gãsesc cã
d-sa ar fi zis cã revine la principiul legii din 1872. Nepotrivirea aceasta mi se pare
ciudatã, mai ales cã eu, care asistam la discuþie, notasem cuvântul în momentul
când a fost pronunþat, ºi l-am ºi relevat îndatã dupã proclamarea votului, arãtând
cã legea propusã de dl Arion nu se potriveºte cu cea din 1872, ºi cã aceastã nepotrivire între vorbele ºi textul dlui ministru nu poate sã fie decât din lipsa de
studiu la alcãtuirea legii.
Dl ministru a pãrut foarte încurcat de observaþia mea; dar, ca om abil ce
este, a gãsit o poartã de scãpare: „Eu nu am zis cã revin la textul legii din 1872,
dar la principiul ei“.
Nu-l voi ºicana pe dl Arion asupra cuvântului; dar sã vedem faptele. Sã se
compare cele trei texte de mai sus ºi se va vedea; 1) cã în ceea ce priveºte alegerea de mitropolit, dl Arion revine la textul legii din 1872; 2) cã în ceea ce
priveºte alegerea de episcop eparhiot, d-sa revine la textul legii din 1909, iar nu
la cea din 1872, care pentru aceasta cere calitatea de arhiereu.
Apoi, dacã este aºa, ºi chiar admiþând separaþia subtilã pe care o face dl
Arion între textul ºi principiul unei legi, pe ce temei pretinde dl Arion cã se
întoarce numai la principiul legii din 1872, nu ºi la al celei din 1909, pe câtã
vreme situaþia textului sãu faþã de ambele acele legi este exact aceeaºi? Textul
din 1909 relativ la alegerea episcopilor se regãseºte întocmai în cel din 1911 ºi
este diametral opus cu cel din 1872; ºi dl Arion pretinde cã este identitate de
principiu între 1911 ºi 1872, ºi nu între 1911 ºi 1909?
Gãsesc cã dl Arion a mers cam departe în suficienþa sa, când a crezut cã
asemenea lucruri se pot crede, numai pentru cã le afirmã d-sa.
Adevãrul nu poate sã fie decât unul din aceste douã: ori cã redactarea
proiectului s-a fãcut cu aºa de puþinã îngrijire încât s-a strecurat în el textul din
1909 relativ la alegerea episcopilor, contra intenþiei dlui ministru; ori cã, la Senat,
ºtiind cã Sinodul ceruse, asupra acestui articol, revenirea pe toata linia la legea din
1872, avuse un lapsus linguae(23), pe care n-a ºtiut pe urmã cum sã-l dreagã.
Nu pot însã lãsa sã treacã nerelevate teoriile pe care a crezut de cuviinþã sã
le formuleze dl ministru în aceastã ocazie.
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Mai întâi ce înseamnã acea distincþie pe care o face d-sa între principiul ºi
textul unei legi? Textul nu este decât traducerea în cuvinte a principiului ºi nu
poate sã fie opoziþie între unul ºi altul. Se poate admite cã legiuitorul una ar avea
în cap, ºi alta ar scrie sã se facã? El trebuie, din contrã, sã redigeze textul sãu cu
cea mai mare atenþie, aºa ca sã nu cuprindã decât ceea ce vrea principiul legii,
ºi nimic altceva decât aceasta.
Dacã nu face aºa, una din douã: ori cã nu-ºi cunoaºte limba ºi nu ºtie sã exprime ceea ce cugetã, ori cã cu intenþii ascunse introduce antagonism între text ºi
principiu, ca sã se serveascã când de unul când de altul, dupã cum îi va veni la
socotealã.
Textul din 1909 exprimã principiul cã episcop poate fi ales cineva care încã
nu e arhiereu; cel din 1911 reproduce pe cel din 1909; prin urmare nici principiul celui din 1911 nu poate cere calitatea de arhiereu, pentru cã atunci ar fi reprodus textul din 1872, iar nu pe cel din 1909. Aºadar, conform textului astfel
votat, nimic nu ar putea obliga pe Marele Colegiu sã aleagã numai dintre
arhierei, când textul legii nu e aºa.
Deºi cam lungã, nu pot sã mã opresc de a reproduce în întregime partea din
rãspunsul dlui Arion care se referã la aceastã chestie, nu numai pentru cã constituie un model rar de confuzie de idei ºi de lipsã de logicã, dar mai ales cã þin
sã protestez din toatã puterea contra modului cum înþelege d-sa alcãtuirea ºi
înþelegerea legilor.
Iacã bucata în chestie:
,,Mi se imputã cã art. 2 nu ar reveni la principiul legii din 1872.
Eu nu am zis cã revin la textul legii din 1872, dar la principiul ei, ºi oricât
ar crede dl reprezentant al colegiului II de Roman, ca sã nu mai zic dl Haret, cã
nu studiez legile, dar ºtim cu toþii cã nu se reproduc întocmai legile ad-litteram
ºi numai pentru acest lucru am pus textele legii pe trei coloane: legea din 1872,
cea din 1909 ºi legea mea.
Dar am zis, domnule reprezentant al colegiului II de Roman, cã revin la
principiul legii din 1872!
Principiul legii din 1872 este cã nu se pot alege mitropoliþi decât dintre
episcopi ºi episcopi dintre arhierei.
ªi explicaþiile pe care le-am dat au întãrit spusele mele.
Îmi pare, dlor, cã nu poate sã fie ceva mai categoric. Cãci de, dlor! O fi
parlamentar tânãr dl Haret, dar nu poate sã fie aºa de tânãr încât sã nu ºtie cã este
o deosebire între textul unei legi ºi spiritul ei ºi cã se interpreteazã legea dupã spiritul ei, iar nu dupã litera ei, ºi cã spiritul legii obligã pe ministrul care face legea.
ªi când fac eu asemenea declaraþii, cã ceea ce propun acum este conform
cu spiritul legii din 1872, nu mai trebuie sã mai pun textul întocmai ca în legea
din 1872.
De ce n-am fãcut-o?
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Pentru cã, dlor, se poate întâmpla ca un acord sã intervinã între puterea
laicã ºi Sinod în privinþa numirii unui episcop, ºi am vrut ca din cauza aceasta
sã las poarta deschisã ca sã se poatã stabili un asemenea acord între Sinod ºi
puterea laicã, spre binele bisericii noastre.
„Iatã pentru ce am luat formula cea dintâi din legea de la 1872 ºi formula
cea de a doua din legea mea“.
Iatã formularea pe faþã, îndrãzneaþã ºi fãrã înconjur a unei teorii care este
una din plãgile cele mai mari ºi mai periculoase ale societãþii contemporane,
cãci sub pretext de interpretare, ea consacrã practica alterãrii ºi nerespectãrii legilor celor mai categorice.
ªtiinþa dreptului este, fãrã îndoialã, o ºtiinþã nobilã, ºi din punctul de vedere
al societãþilor omeneºti, ea este cea mai dintâi ºi cea mai respectabilã din toate;
aceasta însã numai cu condiþia ca ea sã fie expresia întreagã ºi neîntunecatã a
adevãrului, ºi numai a adevãrului.
Dar s-a întâmplat cu ºtiinþa dreptului ceea ce s-a întâmplat ºi cu religiile
cele mai nobile, când preoþii lor au învãþat arta de a face din ele formule goale.
Alãturi cu oamenii care înãlbesc lucrând ca sã perfecþioneze ºtiinþa, alãturi cu
cei care pun tot sufletul ºi dragostea lor ca sã facã legi bune ºi drepte, înfloreºte
ºcoala acelora care practicã metoda de a rãstãlmãci, de a interpreta tot, pânã ºi
textele cele mai evidente ºi mai nediscutabile, pentru a trage din ele urmãrile cele
mai neaºteptate ºi mai contradictorii, care sã serveascã dupã împrejurãri ºi dupã
trebuinþele momentului. ªi în vechime a înflorit o asemenea ºcoalã. Adepþii ei se
numeau sofiºti ºi meseria lor era de a învãþa pe tineri cum, plecând de la una ºi
aceeaºi premisã, sã demonstreze dupã voie consecinþele cele mai opuse. Dar în
cetãþile vechi s-au fãcut legi care goneau din ele pe sofiºti. Azi ei stãpânesc lumea.
Dl Arion face o lege ºi spune într-însa cã episcopii se pot alege în cutare
fel; dar tot d-sa declarã în Senat cã interpreteazã legea aceasta în felul diametral
opus ºi spune curat cã face aceasta pentru ca sã fie posibil sã explice legea ori
într-un fel, ori în altul, dupã cum va voi.
Este admisibil, este onest aceasta? Atunci ce mai înseamnã legile, ºi la ce mai
servesc ele, dacã nu mai ºtie cineva ce temei sã punã pe dânsele? E lucru serios a
pretinde cã cine va voi sã facã o alegere de episcop, sã nu creadã textul pe care-1
are sub ochi, care spune verde ce vrea, care a fost votat ºi promulgat, ci sã caute
,,Monitoarele“ ca sã vadã ce a putut spune un ministru de pe vremuri, la un moment de strâmtoare? Dar atunci mai simplu ar fi ca, pe cât va trãi acel ministru, sã
nu se uite nimeni la lege, ci sã-l lase pe dânsul sã facã ce va vrea; cãci cine sã
interpreteze mai bine gândul cuiva decât el însuºi? ªtiinþa onestã se revoltã contra
acestei concepþii; ºi cât pentru mine, ºtiinþa pe care am fericirea de a o cultiva ºtiu
cã nu mã va lãsa niciodatã sã alunec pe povârniºul pe care dl Arion înainteazã cu
surâsul pe buze. D-sa se aratã încântat, ºi nu o datã mi-a dat sã înþeleg cât de
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superior se socoteºte d-sa unui simplu matematician care nu pricepe, nici nu
practicã rãstãlmãcirea textelor, pentru a scoate din ele ceea ce nu cuprind. Socotesc cã este de prisos sã-i spun ºi eu sentimentul meu în aceastã privinþã.
* * *
Din cele ce preced se vede ce valoare ºi câþi sorþi de viaþã are legea dlui Arion.
Într-o stare normalã de lucruri s-ar fi cuvenit ca asupra acestor lucruri foarte grave
ºi importante sã urmeze discuþii liniºtite ºi obiective, din care poate ar fi ieºit o
lucrare mai bunã decât cea pe care o discut aici. În Camerele liberale aºa se fãcea,
ºi toatã lumea ºtie de ce largã libertate ºi de câtã deferenþã se bucurau oratorii
opoziþiei, ºi de câte ori pãrerile lor îºi gãseau chiar loc în legile ce se votau. Dar sub
regimul conservator aºa ceva este peste putinþã. În Camerele conservatoare,
opoziþia nu are parte decât de vociferãrile ºi de întreruperile injurioase ale majoritãþii, care vin sã se adauge pe lângã calomniile josnice ºi insultele triviale ale
ºefului guvernului. În asemenea condiþii, era imposibil sã se discute, ºi m-am mirat
de pretenþia dlui Arion care cerea de la mine o „opoziþie franc parlamentarã“, d-sa,
membru într-un guvern care a dezonorat regimul parlamentar.
Acum, regimul de la guvern, dupã ce s-a umilit în mod inutil înaintea fostului episcop de Roman, s-a ales cu o lege care nu rezistã discuþiei, ºi se aflã în
faþa unei situaþii în bisericã tot aºa de periculoasã ca ºi în ziua întâi. Dl Arion,
care în cursul discuþiei a zis cã principiile legii din 1909 nu sunt principii
conservatoare, a dat bisericii o lege fãcutã dupã aceste principii. Noi credem cã
o lege fãcutã pentru bisericã nu trebuie sã fie fãcutã nici pe tipar liberal, nici
conservator. Trebuia ca tot Partidul Conservator sã amestece ºi aici consideraþiile meschine de partid, ºi sã creeze precedentul cã pânã ºi legile bisericeºti
sã se schimbe la fiecare schimbare de guvern, deodatã cu subprefecþii. Nu va fi
aceasta singura dovadã de nivelul la care a rãmas Partidul Conservator, în faþa
progreselor realizate în viaþa noastrã publicã.

Chestia fostului Episcop Gherasim al Romanului
Originea ºi cauza aparentã a tulburãrii produse în bisericã în aceºti din urmã
trei ani a fost aserþiunea fostului episcop de Roman cã legea votatã în 1909 era
contrarã canoanelor, ºi de aici pretenþia lui imperioasã ca ea sã fie modificatã,
dacã nu chiar abrogatã imediat.
Deºi chestia aceasta s-a discutat pe larg, ºi în Senat, ºi în Sinod ºi, deºi s-a
dovedit atunci cu prisosinþã lipsa de temeinicie a pretenþiilor P.S. Gherasim, este
necesar sã o mai limpezim aici pentru acei pe care îi poate impresiona o asemenea
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învinovãþire, înainte de a expune modul cum s-a desfãºurat conflictul, ºi de a arãta
care au fost factorii, cu totul strãini de interesele bisericii, care au intervenit
într-însul agravându-l, pentru a trage foloase din el.
Învinovãþirea adusã legii din 1909 cã e contrarã canoanelor, se întemeia pe
aceea cã preoþii nu pot sã stea alãturi cu episcopii.
În acuzaþia aceasta, P.S. Gherasim a gãsit pretextul pentru a porni toatã cunoscuta tulburare de care s-a fãcut vinovat. P.S.S. nu s-a sfiit chiar de a pronunþa
cuvântul de erezie, ceea ce dovedeºte cã nu-ºi dãdea bine seama de valoarea
cuvintelor. Erezie va sã zicã o abatere care intereseazã dogmele, adicã însuºi
fondul credinþei asupra divinitãþii, care formeazã fondul dogmatic al religiei, pe
când modul cum era constituit Consistoriul era o chestie de organizaþie
bisericeascã. Dar P.S. Gherasim nu prea era preocupat de exactitatea sensului
cuvintelor; P.S.S. þinea sã producã efect.
Dintre canoane, unele sunt privitoare la dogme. Acestea nu suferã nicio
schimbare ºi au rãmas nealterate, aºa cum le-au stabilit conciliile ecumenice.
Altele, cele privitoare la organizarea ºi administrarea bisericii, au suferit continue schimbãri, aduse chiar, de cãtre conciliile ecumenice ºi unele chiar dupã
dânsele. ªi nici nu putea sã fie altfel. Organizarea bisericeascã a fost totdeauna
în strânsã legãturã cu organizarea statului, ca sã nu mai vorbesc ºi de alte împrejurãri variabile; ºi în timpul celor ºapte secole care au trecut pânã la þinerea
ultimului conciliu ecumenic, câte schimbãri nu a suferit societatea în mijlocul
cãreia trãia biserica! De aceea se întâlnesc în canoane nenumãrate contradicþii,
deoarece o chestie care în secolul al doilea fusese rezolvatã într-un fel a trebuit
în secolul VIII sã se rezolve cu totul altfel. Exemple se pot cita oricâte. Aºa
conciliile apostolice prevedeau ca episcopii sã fie cãsãtoriþi, pe când mai târziu
s-a impus celibatul. Pentru judecarea episcopilor s-au cerut mai întâi 3 arhierei;
mai pe urmã numãrul acesta s-a urcat la 12.
Se înþelege cã, în cursul timpului, statele au fost silite sã se conformeze acelora din canoane care li se potriveau. Spre exemplu, cum era sã adopte un tribunal
de 12 arhierei pentru judecarea episcopilor un stat mic care nu avea 12 arhierei,
cum este Serbia sau Muntenegru?
Mai mult decât atât: de foarte multe ori, unele state au fost silite de împrejurãrile lor particulare sã impunã bisericilor lor o organizaþie nejustificatã prin
canoane, ba uneori în opoziþie cu ele. Voi cita îndatã cazuri precise de acestea.
Când dar s-a zis cã Consistoriul Superior Bisericesc, aºa cum îl organizase
legea din 1909, este anticanonic, trebuia sã se dovedeascã cã nu este niciun
canon care sã admitã o asemenea organizaþie ºi cã nu este niciun stat ortodox în
care sã se regãseascã ea.
Dar, fãrã a intra în citaþii mai lungi, e destul a se aminti cã canoanele apostolice prevãd cã toate afacerile bisericii sã se trateze de întreaga adunare a credincioºilor; ºi mai sunt ºi altele. Iar cât pentru þãrile ortodoxe care au mers mai
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departe decât legea din 1919, se pot cita multe: bisericile de la Carlovãþ, din
Bucovina, din Transilvania, din Grecia, de la Tiflis, admit toate, într-o mãsurã
mai mult sau mai puþin largã, ca arhimandriþi, ieromonahi ºi simpli preoþi sã ia
parte chiar în Sinoadele respective.
Exemplul cel mai tipic însã ni-l dã Rusia. Acolo Sinodul, pe lângã un numãr
mic de mitropoliþi ºi episcopi, cuprinde ºi doi preoþi, ºi anume pe duhovnicul Þarului ºi pe protopresbiterul clerului militar. Organizaþia aceasta, cu mici modificãri,
dateazã de la Petru cel Mare(24) ºi a fost aprobatã, dupã mijlocirea lui, de cei patru
patriarhi ai Orientului, care au recunoscut în Sinodul rusesc astfel construit „un
frate al lor întru Cristos“, cu aceleaºi drepturi pe care le au ºi ei. Iar întrucât priveºte
atribuþiile acestui Sinod, iatã care sunt ele: alegerea ºi hirotonisirea episcopilor,
înfiinþarea de episcopii ºi vicareate, transferarea de episcopi de la un scaun la altul,
luarea de mãsuri în caz de boalã incurabilã sau de slãbiciune a vreunui episcop.
Trec sub tãcere o lungã listã de alte atribuþii mai puþin importante. ªi, pentru ca
afirmãrile acestea sã nu fie suspecte, arãt cã ele sunt luate din douã scrieri, care au
o deosebitã autoritate în împrejurãrile de faþã: Una este Studiu despre ierarhia ºi
instituþia sinodalã în biserica ortodoxã a Rãsãritului în genere ºi despre ierarhia
ºi instituþia sinodalã în ,,Biserica Ortodoxã Românã“ în special, de Calinic Miclescu(25) ºi Iosif Naniescu(26), mitropoliþi, ºi Melhisedec, episcop de Roman.
Cealaltã este Privire asupra instituþiei sinodale în diferite biserici ortodoxe de rãsãrit, de Const. Chiricescu, însuºi amicul ºi consilierul P.S. Gherasim în lupta
întreprinsã de P.S.S. contra Sinodului ºi tuturor autoritãþilor constituite ale þãrii.
Aºadar, în cele mai multe din bisericile ortodoxe de Orient, simplii preoþi
sunt admiºi, nu numai a face parte din instituþii alãturate pe lângã Sinod, dar a
lua parte chiar în Sinod, cu toate drepturile ºi atribuþiile cuvenite în aceastã calitate; ºi aceastã organizaþie se gãseºte chiar în Rusia, care se dã ºi se recunoaºte
ca þara binecredincioasã prin excelenþã.
În nenumãrate rânduri l-am invitat, l-am somat pe P.S. Gherasim sã spunã
dacã biserica Rusiei ºi celelalte ca dânsa sunt sau nu contra canoanelor; niciodatã
nu a rãspuns, nici în Senat, nici în Sinod, nici în vreuna din mulþimea de comunicaþii ce fãcea pe la gazetele de altã lege. La Sinod, dupã ce citea anatemele sale,
se grãbea sã fugã ºi nu rãspundea un cuvânt celor care încercau sã stea de vorbã
cu P.S.S. Aceasta i-a permis sã întreþinã tulburarea atâta vreme, fãrã ca publicul,
care nu putea urmãri de aproape cele ce se petreceau, sã-ºi dea seama de partea
cui este adevãrul. Dar acum când toatã chestia este ajunsã în domeniul public,
nimic dintr-însa nu mai poate rãmânea ascuns ºi toate echivocurile trebuie sã
înceteze. De aceea din nou invit ºi somez pe P.S. Gherasim sã declare cum priveºte P.S.S. biserica ruseascã, ca sã nu mai vorbesc de celelalte: este sau nu este
canonicã? Da sau nu?
Îl rog sã bage de seamã cã, dacã ºi de astã datã va tãcea, aceasta va fi o dovadã cã nici P.S.S., nici aceia care îi dictau hârtiile pe care avea sã le citeascã la
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Sinod, nu au ce rãspunde; ºi aºa fiind, ori cã P.S.S. ºi-a permis sã tulbure biserica noastrã pe tema canoanelor cunoscându-le aºa de puþin încât nici nu ºtia ce
se petrece în þãrile ortodoxe, ºi în special în Rusia; ori cã ºtia, ºi atunci ºtia de
asemenea cã acuzaþia P.S.S. nu era întemeiatã ºi atunci era îndoit de vinovat.
ªtiu bine cã P.S.S. dispune de sfaturile acelora care din umbrã îl povãþuiesc
cum sã învãluie adevãrul, ºi de miile de voci ale ziarului evreiesc pe care P.S.S.
a crezut de cuviinþã sã-l aleagã de organ în care sã expunã vederile sale în chestiile cele mai delicate care intereseazã biserica noastrã drept credincioasã. Eu nu
am decât vocea mea; dar îl asigur cã voi ºti sã mã servesc de dânsa în aºa fel
încât sã fac sã nu mai fie un singur om în þara aceasta care sã nu vadã de care
parte este adevãrul ºi de care ceea ce este contrar adevãrului.
Una din douã: P.S.S. va tãcea, cum a tãcut pânã acum, ori, dacã va vorbi,
va recunoaºte cã în Rusia simplii preoþi fac parte chiar din Sinod ºi iau parte la
toate lucrãrile lui, fãrã ca sã se fi gãsit pânã acum cineva care sã spunã cã Rusia
este o þarã ereticã ºi care nesocoteºte canoanele. ªi într-un caz ºi într-altul, proba
va fi fãcutã cã, chiar dacã prin legea din 1909 am fi fãcut ºi noi ca ruºii, chiar
dacã am fi introdus pe preoþi în Sinod, ceea ce nu am fãcut, totuºi nimeni nu ar
fi avut dreptul, nici P.S. Gherasim, nici altcineva, sã ne acuze cã cãlcãm canoanele, precum nu acuzã nici pe ruºi.
Din aceastã dilemã nu se poate ieºi; pentru cã dacã i-ar trece cuiva prin minte
sã spunã cã ceea ce este permis Rusiei ºi altor þãri ortodoxe nu este permis
României, aceasta ar însemna cã canoanele nu au în ele nimic absolut; cã ele pot
varia în aplicaþia lor nu numai în timp, dar ºi în spaþiu; cã nu numai ceea ce era
bun în ele acum o mie de ani nu mai este bun astãzi, dar cã ºi ceea ce convine din
ele unei comunitãþi creºtine, nu convine alteia; ºi dacã ar fi aºa, cu ce drept sã
pretindã cineva, un singur om, sã impunã unei þãri întregi, contra convingerilor ºi
trebuinþelor ei, o anumitã interpretare a cutãrui canon, numai pentru cã mintea lui
nu poate cuprinde alte interpretãri, pe care alþii le-au vãzut deja ºi le ºi aplicã de
sute de ani?
Regret cã spaþiul nu-mi permite sã insist mai mult asupra acestui punct; aº
putea dovedi cã România, departe de a se li aventurat prea mult în reforme prea
înaintate, este aproape singura þarã ortodoxã în care clerul sã fie þinut aºa de la
o parte de interesele bisericii cum este la noi. ªi tocmai la noi sã se iºte atâta
tulburare atunci când încercãm ºi noi sã ieºim din aceastã stare de înapoiere ºi
sã facem un timid pas înainte! Dar atunci ce s-ar fi întâmplat dacã am fi adoptat
pur ºi simplu organizaþia Sinodului rusesc?
Dar norocul tulburãtorilor a fost cã chestiile acestea sunt foarte rãu
cunoscute la noi, ºi de când lumea se ºtie cã e mai uºor de pescuit în apã tulbure.
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* * *
Netemeinicia învinovãþirii de necanonicitate se va vedea ºi mai bine dupã
ce voi expune economia legii din 1909 ºi a organizãrii Consistoriului Superior
Bisericesc.
Dupã canoane, numai episcopii ºi Sinodul format din ei sunt în drept sã
hotãrascã în chestiile de dogmã ºi în acele de disciplinã ºi de administraþie curat
bisericeascã. Tot ce nu intrã în aceste trei categorii nu mai aparþine de drept
episcopului sau Sinodului ºi poate sã cadã în competenþa oricãrei alte autoritãþi.
Autoritatea aceea este de ordinar puterea civilã, care ºi-a exercitat aceste
drepturi totdeauna, fãrã nicio contestare serioasã din partea nimãnui. Astfel,
puterea civilã administreazã de cele mai multe ori averile bisericii; ea plãteºte
salarii ºi pensii personalului clerical, clãdeºte ºi reparã bisericile ºi mãnãstirile,
organizeazã ºi administreazã ºcoalele de teologie ºi seminarele ºi în genere tot
învãþãmântul religios, supravegheazã purtarea ºi pedepseºte abaterile clericilor,
care sunt de naturã civilã sau penalã, în afarã de bisericã; ºi altele asemenea.
Pânã aici este dreptul ei.
Ar trece însã peste acest drept ºi ar încãlca în prerogativele episcopului ºi
ale Sinodului, dacã ar muta pe un preot de la o bisericã la alta sau l-ar opri de a
servi la altar; dacã l-ar pedepsi pentru greºeli sau neglijenþe în serviciul sãu de
preot; dacã din propria sa autoritate ar destitui pe un preot sau pe un episcop.
Au fost cu toate acestea cazuri când puterea civilã a trecut ºi peste aceste margini; dar acestea au fost adevãrate uzurpãri, la fel cu aceea când, spre exemplu
Biserica Romei avea pretenþia de a conferi ºi de a retrage coroana suveranilor,
dupã placul ºi conveninþele ei.
Drepturile episcopului, aºa cum sunt hotãrâte prin canoane ºi cum sunt
lãmurite aici, au fost consacrate prin art. 12 al legii sinodale din 1872, care zice:
„Sfântul Sinod al Biserici Autocefale Ortodoxe Române va statua asupra tuturor
afacerilor spirituale, disciplinare ºi judiciare curat bisericeºti, în conformitate cu
sfintele canoane ale sfintei Biserici ortodoxe de Rãsãrit“.
Acest articol a rãmas neschimbat în legea din 1909, unde este trecut ca art.
14, adãugându-i-se la fine: „ºi cu dispoziþiile legii de faþã“.
Prin urmare, aceastã din urmã lege a lãsat neatinse drepturile Episcopatului,
aºa cum sunt stabilite prin canoane. A lãsat în deplina lui competenþa afacerile
spirituale, disciplinare ºi judiciare, întocmai cum le avea de la 1872.
Dar odatã ce drepturile acestea ale episcopului, singurele lui drepturi canonice, au fost respectate, statul era în dreptul lui sã dispunã cum va crede el de
cuviinþã de partea de atribuþii care-i revenea lui ºi pe care le exercita el dupã
chibzuinþã lui. Aceste atribuþii el le exercita prin miniºtrii sãi, prin funcþionarii
sãi, prin orice organ ar crede el de cuviinþã sã creeze pentru a-i înlesni sarcina.
Aºa fiind, statul era în drept sã creeze ºi un organ ca acela al Consistoriului
Superior Bisericesc, întrucât nu conferea acestui organ niciunul din drepturile
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care dupã art. 14 din lege ºi dupã canoane aparþineau Episcopatului, ci numai
parte din atribuþiile care ºi pânã acum cãdeau exclusiv în competenþa statului.
Dreptul acesta este necontestat.
Ministrul de Culte a avut totdeauna ºi are ºi astãzi dreptul de a se consulta cu
Consiliul General ºi cu Consiliul Permanent de Instrucþie, când e vorba de
programele seminarelor ºi de organizarea Facultãþii de teologie. El a avut dreptul
de a înfiinþa o Casã a bisericii ºi de a-i încredinþa, sub autoritatea lui, exercitarea
atribuþiilor ce are în materie bisericeascã. El are dreptul sã convoace când vrea ºi
cum vrea un numãr de oameni, fie ºi preoþi, pentru a le cere sfatul, fie asupra programelor seminarelor, fie asupra celui mai bun chip de a utiliza veniturile bisericeºti, fie pentru a face un proiect de lege asupra lumânãrilor de cearã.
Cine dar are dreptul de a-l opri ca, pentru asemenea consultaþii, sau chiar
pentru exercitarea efectivã a parte din prerogativele care-i aparþin de drept lui,
ministrului, el sã formeze prin lege un organ construit în mod regulat, cu toate
precauþiunile ºi garanþiile pe care numai o lege le poate da, ºi format tocmai din
rândurile clerului, cel mai interesat pentru buna conducere a treburilor bisericeºti ºi cel mai competent pentru a fi fi consultat în asemenea materie?
Aºa a fost înfiinþat la 1909 Consistoriul Superior Bisericesc.
Lui i s-a dat dreptul sã ia cunoºtinþã de douã feluri de afaceri.
Unele priveau chestii disciplinare ºi de administraþie eparhialã. Acestea,
dupã canoane, cãzând în drepturile Episcopatului, Consistoriul Superior nu
putea sã se pronunþe asupra lor decât cu vot consultativ ºi avizele lui nu aveau
valoare decât dupã ce erau ratificate de Sinod. Cu modul acesta se respecta în
întregime drepturile canonice ale Sinodului.
A doua categorie de afaceri deferite Consistoriului Superior erau din acelea
care pânã atunci intrau în atribuþiile exclusive ale ministrului, ºi asupra cãrora
el nu era obligat sã cearã avizul Sinodului ºi mai totdeauna nici nu-l cerea. Avizele acestea nu aveau dar nevoie sã aibã ratificarea Sinodului, de vreme ce
asemenea ratificare nu se ceruse nici mai înainte.
Aceasta este toatã economia celor trei articole pe care P.S. Gherasim a
socotit de cuviinþã sã le atace ca necanonice, cerând ca Consistoriul Superior sã
nu aibã decât vot consultativ ºi ratificat de Sinod în toate cazurile, chiar în acele
pe care canoanele nu le confereau Sinodului, ºi care nici pânã atunci nu cãdeau
în competenþa lui.
Expunerea scurtã ºi simplã pe care am fãcut-o aici va face sã înþeleagã pe
oricine cât de excesivã ºi neîntemeiatã era aceastã pretenþie. De altfel,
evenimentele au dovedit cã chestia canonicitãþii nu a fost decât un pretext
pentru a se satisface doar alte patimi ale P.S.S.
ªi, cu toate acestea, dl Arion i-a intrat în voie: d-sa a fãcut din Consistoriul
Superior o adevãratã parodie, fãcând ca avizele lui sã nu poatã fi luate în seamã
nici chiar de ministru, decât cu ratificarea Sinodului, fãrã sã se gândeascã cã
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prin aceasta nu a fãcut decât sã restrângã propriile sale drepturi, pe câtã vreme
mai înainte avea atâtea chestii asupra cãrora nu avea impusã aceastã servitute,
la care s-a supus acum fãrã niciun folos.
Dl Arion a þinut numaidecât sã-ºi lege numele de legea Sinodalã. A reuºit,
dar nu pentru multã vreme, cãci Consistoriul Superior Bisericesc, aºa cum l-a
fãcut d-sa, parodie ºi inutilitate, nu poate sã rãmânã. Ori trebuie readus a fi o
instituþie serioasã ºi utilã, ori trebuie suprimat pur ºi simplu. Am însã nãdejdea
cã în Þara Româneascã se vor mai gãsi guverne care sã înþeleagã cã nu se dã cu
piciorul într-o forþã socialã ca aceea a clerului reprezentat în Consistoriu ºi cã
cel mai bun mijloc de a îndrepta treburile bisericii este tot acela de a întrebuinþa
pentru aceasta înseºi forþele bisericii.
Toatã lumea înþelege aceasta ºi pretutindeni ideile acestea ºi-au fãcut drum
de demult. Pretutindeni unde s-a simþit o slãbire în viaþa bisericeascã remediul
ce s-a aplicat a fost de a face sã circule seva în întregul organism, punând legãturã între pãrþile lui care pânã atunci trãiau izolate sau în antagonism unele cu
altele. Chiar la noi, atunci când suflarea dãtãtoare de viaþã de pe la 1857 ne-a
fãcut sã ne dãm seama de trebuinþa de a pune în miºcare toate forþele noastre
sociale, cei mai mari bãrbaþi de stat, ca Kogãlniceanu, ºi cei mai iluºtri membri
ai clerului, ca Melhisedec ºi Neofit Scriban1, au cerut înfiinþarea unui Sinod, în
care sã intre ºi preoþii de mir. Peste munþi, ªaguna prin acest mijloc a fãcut
minunea de a clãdi numai în câþiva ani un admirabil edificiu care este adãpostul
inviolabil ºi al Bisericii ºi al naþionalitãþii româneºti de acolo; ºi azi învãþatul
episcop Miron Cristea de la Caransebeº aprobã reforma fãcutã la noi ºi nu o
gãseºte anticanonicã. În fine, chiar la noi Sinodul, în repetate rânduri, prin vocea
celor mai mulþi din membrii sãi, chiar a actualului mitropolit Primat, ºi în special prin moþiunea sa de la 21 decembrie 19092, a recunoscut canonicitatea legii,
care de altfel era în cea mai mare parte opera a doi fruntaºi chiriarhi3.
Avem dar de o parte exemplul pus în practicã al þãrilor ortodoxe ºi în prima
linie al Rusiei, precum ºi pãrerea întregului nostru Sinod ºi a luminilor bisericii
noastre, ca Melhisedec, Scriban ºi Cristea, iar de alta pe singurul fost episcop
de Roman care, fãrã sã dovedeascã nimic, fãrã sã fie în stare a rãspunde la dovezi ºi argumente, are pretenþia de a impune lumii întregi voinþa sa. Este serios
aceasta? Când e vorba a se alege între ºtiinþa ºi priceperea P.S. Gherasim ºi
aceea ilustrului sãu predecesor în scaunul Romanului poate cineva sta la îndoialã? ªi dacã s-ar putea admite ca rãzvrãtirea unui singur arhiereu sã fie de
ajuns pentru a rãsturna ordinea lucrurilor ºi a impune interpretãri fantastice ale
textelor, ar mai fi posibilã ordinea în bisericã ºi în Stat?
1. Neofit Scriban (m. 1885) a fost deputat în Divanul ad-hoc, arhiereu, locþiitor de
episcop de Argeº ºi publicist apreciat.
2. Mitropolit primat era – în 1912 – Conon Arãmescu.
3. Probabil unul era fostul mitropolit Atanasie.
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Încã o datã, învinovãþirea de necanonicitate nu are niciun rost ºi nu ar fi avut
chiar dacã, în loc de a fi o instituþie curat consultativã în chestiile de domeniu
episcopal, dupã cum era prin legea din 1909, Consistoriul Superior ar fi intrat ºi
în acest domeniu, dupã cum e în Rusia. Iar cât pentru cuvântul de erezie, pe care
de asemenea l-a azvârlit P.S. Gherasim, el este o simplã absurditate.
Dupã cum am mai spus ºi în altã ocazie, legea din 1909 nu tindea sã punã
Consistoriul Superior nici alãturi cu Sinodul, nici deasupra lui. Atribuþiile lui fuseserã delimitate cu cea mai mare îngrijire în marginile canoanelor, ºi când s-a
ivit o îndoialã, cum a fost în aceea a apelurilor în caz de caterisire, ea a fost imediat rezolvatã prin deplinã înþelegere între Sinod ºi Consistoriu, fãrã a da loc la
niciun conflict.
Aºa fiind, nu pot atribui decât unei imprudenþe sau necunoaºterii chestiei
faptul cã dl ministru Arion, în diverse ocazii ºi în special în întrunirea majoritãþilor
de la 11 februarie curent, a vorbit despre necanonicitatea legii. Dacã ar fi cunoscut
canoanele ºi organizaþia bisericeascã din celelalte þãri ortodoxe, nu ar fi vorbit aºa.
Colegul sãu în ºtiinþa dreptului, dl Dissescu, care are norocul sã fi citit canoanele,
atât în discuþia de la Senat, cât ºi prin scrisoarea sa din iunie trecut, publicatã prin
ziare, a recunoscut cã legea este perfect canonicã1. Dar dl Arion pe ce s-a
întemeiat când a afirmat contrariul? Sã nu fie aceastã aserþiune hazardatã tot
efectul superficialitãþii, lipsei de studiu ºi dorinþei nestãpânite de a produce efect
momentan, a cãrei victimã a mai fost ºi alte daþi dl Arion? Dar împrejurarea de
faþã era prea serioasã pentru ca fiecare vorbã a ministrului sã nu fie cumpãnitã de
douã ori înainte de a fi zisã. Când un ministru spune cã în România nu este permis
ceea ce este permis în Rusia, ba încã cu mult mai puþin decât ceea ce ce face se
acolo, el spune o vorbã gravã care poate sã aibã urmãri nici nu se ºtie când. Este
ca o abdicare a statului român la un drept al lui, pe care-l exercitã fãrã nicio
piedicã celelalte state ortodoxe; este consacrarea unei stãri de inferioritate pentru
noi faþã de celelalte comunitãþi de legea noastrã, inferioritate pe care nimic nu o
justificã; este a lega mâinile statului nostru pentru ziua când s-ar ivi vreodatã
necesitatea de a face ºi noi ceea ce au fãcut alþii, eventualitate pe care azi nu o
avem în vedere, dar care, cine ºtie, se poate sã se impunã cândva, cu consimþãmântul tuturor. În ziua aceea cineva care ar voi sã repete exemplul P.S. Gherasim
ar gãsi sprijin în vorbele unui fost ministru, care, ca reprezentant al statului,
renunþase la un drept cert al statului, pe când acelaºi ministru promitea înfiinþarea
unui parlament preoþesc, care în adevãr era contrar principiului organizãrii bisericeºti. Asemenea exemple de lipsã de ºir în idei nu sunt recomandabile.
1. Dissescu zice în cuvântarea sa (Dezbaterile Senatului 1908–1909, p. 381) cã a cunoscut
primul proiect al lui Haret, care prevedea ca în Sinod sã intre ºi preoþi ºi l-a susþinut; dar Haret
(dupã cum declarã ºi în broºura aceasta) a renunþat la ideea aceasta, ascultând sfatul episcopilor
ºi mitropoliþilor ºi a pus în loc înfiinþarea Consistoriului superior. Altãdatã (Dezbaterile
Senatului 1908–1909, p. 331) zice cã „la 1857 s-a dorit înfiinþarea Sinodului cu preoþi“.
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* * *
Ca sã se vadã ºi prin o nouã dovadã câtã lipsã de consistenþã are zgomotul
fãcut împrejurul chestiei canonice, voi arãta care a fost ºi este încã atitudinea
fostului episcop de Roman în alte chestii în care canoanele sunt în adevãr cãlcate.
Toþi membrii Sinodului recunosc ºi repetã cã legea asupra clerului din 1893
a restrâns cu totul autoritatea episcopilor ºi a ºtirbit drepturile lor canonice cele
mai nediscutate.1 Prin acea lege, puterea civilã se amestecã în chestiile de înfiinþare ºi desfiinþare de parohii, de autorizaþia de a se clãdi biserici; ea intervine la
numirea ºi revocarea protoiereilor, funcþionari curat bisericeºti, care pânã atunci
depindeau exclusiv de autoritatea episcopalã; ea se amestecã în numirea ºi revocarea membrilor consistoriilor eparhiale care exercitã dreptul episcopal de disciplinã preoþeascã; ea poate trimite pe preoþi în judecata consistoriilor, iar prin
înfiinþarea defensorilor eclesiastici, funcþionari care depind exclusiv de Ministerul
Cultelor, se amestecã în cele mai multe afaceri de domeniul pur bisericesc ºi cu
deosebire de cel disciplinar; în fine culmea a fost atinsã în anul 1906, când s-a
admis pentru preoþii daþi în judecatã dreptul de a avea apãrãtori dintre laici.
Aceºtia, bineînþeles, în discursurile lor, numai de autoritatea episcopului nu se
preocupau. Scandalul a luat repede aºa proporþii, cã a trebuit sã se revinã asupra
acestei dispoziþii.
În toate aceste cazuri, amestecul puterii civile în chestii de disciplinã ºi de
administraþie curat bisericeascã este evident, ºi aceasta constituie iarãºi în mod
evident o ºtirbire a canoanelor. Cu toate acestea, legea a fost votatã la 1893 fãrã
nicio opoziþie a episcopilor. Singuri mitropolitul de pe atunci al Moldovei ºi
episcopul Dunãrii de Jos s-au ridicat contra ei. Cât pentru P.S. Gherasim Safirin,
care pe vremea aceea protesta cu vehemenþã contra înlocuirii potcapului preoþilor
prin pãlãrie, nu a gãsit nimic de zis contra acelei legi în adevãr anticanonice; iar
dupã ce a devenit episcop s-a supus ei în tãcere ºi nu a pomenit niciodatã, în nicio
ocazie, despre violarea canoanelor. Scrupulele canonice ale P.S.S. nu s-au deºteptat decât târziu de tot, dar nu acolo unde trebuia.
Îmi cade sub mânã un alt exemplu. Dupã canonul 107 de la Cartagena, cei
divorþaþi nu mai au dreptul de a se cãsãtori din nou. Nici la noi, nici nicãieri
canonul acesta nu se respectã, ºi însuºi P.S.S. Gherasim, în timpul carierei sale
bisericeºti, pe câþi divorþaþi nu va fi cununat! Atunci cum rãmâne cu respectul
fanatic pe care-l profeseazã pentru litera canoanelor?
În fine, P.S. Gherasim a recunoscut însuºi, atât în Senat, cât ºi în Sinod, cât
ºi cu ocazia procesului de astãvarã, cã arhiereii fãrã scaun sunt necanonici. Sunt
canoane exprese ºi neabrogate care condamnã în mod absolut hirotonisirea
1. E vorba de legea „asupra clerului mirean ºi seminariilor“ de la 1 iunie 893, modificatã la 1 martie 1895.
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cuiva ca arhiereu altfel decât ca episcop al unei eparhii. Dacã era aºa, ºi dacã
P.S.S. nu admite depãrtarea de la canoane, era logic ca sã nu fi admis sã fie
arhiereu necanonic înainte de a fi episcop; sau cel puþin sã nu fi contribuit chiar
P.S.S. la violarea canoanelor, consfinþind însuºi noi arhierei fãrã scaun, cum a
fãcut la 24 mai 1909, cu P.S.S. Nicodim Bãcãoanul. La 1909, când cu modificarea legii sinodale, P.S.S. s-a rãzvrãtit asupra ei pe chestia Consistoriului
Superior, a cãrui necanonicitate era departe de a fi evidentã, dar nu a cerut sã se
suprime instituþia evident necanonicã a arhiereilor fãrã scaun. În punctul acesta,
cãlcarea canoanelor nu jignea pe P.S.S.
Un lucru reiese în mod neîndoios din toate acestea; este cã violarea
canoanelor prin crearea Consistoriului Superior nu a fost decât un pretext, în temeinicia cãruia niciun moment nu a crezut nici însuºi P.S.S. Adevãratele mobile
ale rãzvrãtirii P.S.S. au fost cu totul altele, pe care nu voi lipsi sã le dau pe faþã
fãrã înconjur.
Cât pentru guvern, de canoane el se tulburã încã ºi mai puþin. Dacã a combãtut legea ºi în 1909 ºi acum, dacã a contribuit atât de mult ca sã transforme
într-un scandal fãrã precedent o chestie care altfel se putea regula relativ lesne,
aceasta a fost din urã politicã, din calcule meschine de interes de partid, din
mania de a nu lãsa nimic în picioare din ceea ce au fãcut alþii, din spaima cã prin
legea lor liberalii îºi fac prea multã popularitate, ºi alt nimic.
* * *
Chestia canonicitãþii legii din 1909, de care ne-am ocupat, ºi împrejurul
cãreia s-a fãcut atâta zgomot, este numai unul din elementele crizei bisericeºti,
ºi cel mai puþin însemnat din ele. Mult mai însemnate sunt înseºi personajele
care au produs ºi au întreþinut conflictul, ºi printre dânsele în prima linie se pune
P.S.S. Gherasim Safirin, fostul episcop al Romanului. Pentru înþelegerea celor
ce urmeazã, trebuie mai întâi sã-l cunoaºtem mai de aproape.
Este imposibil sã refac aici discursul meu din Senat din zilele de 15, 16 ºi
17 decembrie 1909, când, pentru a zugrãvi pe acel care pretindea sã facã moralã
þãrii întregi, m-am mulþumit sã povestesc în auzul Senatului surprins ºi indignat
un foarte lung ºir de fapte ale P.S.S., întemeiate pe acte, dintre care o bunã parte
le-am ºi citit atunci.1
Dl ministru Arion, vorbind despre ºedinþele acelea, a spus în mai multe
rânduri, cã eu aº fi insultat atunci, ºi încã în mod trivial, pe episcopul de Roman.
Aceasta nu este exact; dezbaterile au fost publicate ºi le poate vedea oricine.
Cauza pe care o apãrãm eu era aºa de tare, încât nu avea nevoie sã fie înjositã
1. Acest discurs e publicat în colecþiunea de faþã, vol. VI, p. 281 ºi urm.
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prin insulte, care de altfel nu sunt în obiceiurile mele. Insulta ºi calomnia sunt
arma inconºtienþilor, care cred cã prin ele îºi pot infiltra forþe pe care nu le au. Eu
m-am mulþumit sã înºir fapte certe ºi nediscutabile, fãrã chiar sã comentez multe
din ele. Dacã faptele acestea nu erau spre lauda celui care le fãcuse, asta era vina
lui, dar nu însemna cã-l insultam când i le puneam sub ochi.
Dar dl Arion care mã acuzã de un fapt pe care-1 ºtie bine cã nu este adevãrat, a insultat în adevãr în modul cel mai trivial posibil pe Mitropolitul Primat
în ziua de 12 martie 1909, când în plin Senat i-a aruncat în faþã vorbele cã „spune neadevãruri“ ºi cã „nu ºtie ce vorbeºte“. Acestea sunt în adevãr cuvinte triviale, contra cãrora Senatul întreg a protestat ºi a cerut chemarea la ordine a
celui care le pronunþase. ªi acum tocmai cel vinovat de asemenea faptã are
curajul sã mi-o atribuie mie! E cert cã dl Arion îºi meritã locul într-un guvern
care are toate îndrãznelile.
Dar sã revenim la fostul episcop.
Putem zice cã la 1909, când opoziþia de atunci a întreprins sã facã P.S.-lui
Gherasim o reputaþie de om sfânt ºi de martir, a fost o surprindere generalã ºi în
cler ºi în eparhia Romanului, care cunoºteau temperamentul P.S.S. ºi chipul
cum înþelegea sã-ºi conducã eparhia. Se cunoºteau conflictele sale cu rãposatul
episcop Ghenadie Enãceanu1, binefãcãtorul sãu, ºi chiar cu Sinodul, când atunci, ca simplu arhimandrit, a comis prima sa rãzvrãtire contra unei decizii a
Sinodului, în chestia costumului preoþilor. Din faptele sale de episcop, am citat
în Senat exemplul unui preot care, seducând pe femeia unui sãtean, a fost luat
sub protecþia P.S.S. ºi apãrat de orice pedeapsã, pe când sãteanul era ameninþat
de P.S.S. cu afurisenia; ºi exemple de acestea am citat atunci multe, precum ºi
exemple de cei mai buni ºi corecþi preoþi urmãriþi de ura P.S.S. cu o înverºunare
fãrã pereche. Am citat cazul penitenciarului de la Târgul-Ocnii, unde condamnaþii au rãmas zece ani fãrã preot ºi erau siliþi a se adresa preotului catolic ºi
chiar rabinului, pentru cã P.S.S. proteja pe un oarecare preot; de asemenea ºi
cazul analog de la Spitalul din Focºani, unde se adãuga circumstanþa agravantã
cã P.S.S. nesocotea ºi un vot al Camerei ºi o sentinþã a Curþii de Casaþie. Am
spus cum impunea taxe ilegale, care erau o piedicã pentru frecventarea bisericilor de cãtre oamenii sãraci, fapt pedepsit de lege, ºi le menþinea, cu toate
protestãrile oamenilor ºi cu toate intervenþiile ministerului. Expunerea acestor
fapte ºi a multora la fel a ocupat atunci douã ºedinþe2; dar de atunci s-au mai
adãugat ºi altele, cum e acela de a fi oprit pe un frate al sãu în arhierie sã meargã
în eparhia Romanului pentru a se închina pe mormântul pãrinþilor sãi, de a fi
1. Ghenadie Enãceanu (1837–1898) a fost episcop al Râmnicului (1886–1898). În
timpul pãstoririi lui, episcopul Gherasim din 1911 era director al Seminarului din Râmnicul
Vâlcii ºi Haret era secretar general al Ministerului de Instrucþie. Atunci Gherasim a fost scos
din directorat.
2. Din decembrie 1909. Vezi nota de la p. 92.
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hirotonisit contra legii pe niºte cãlugãri care nu fuseserã seminariºti, pentru a-i
scuti de armatã, de a fi caterisit pe niºte preoþi pentru cã cununaserã religios pe
niºte tineri, deja cãsãtoriþi civil, care trãiserã în concubinaj, deºi era o instrucþie
circularã a Sinodului în sensul acesta.
Ar fi imposibil sã înºir aici din nou lunga serie de fapte care aratã cã nici
temperamentul, nici actele P.S. Gherasim nu sunt deloc compatibile cu ideea ce
ne facem noi despre sfinþi. Nu ne închipuim pe sfinþi protejând pe cei imorali,
persecutând pe cei buni, fiind în ceartã cu toatã lumea, tulburând liniºtea sufleteascã a credincioºilor din eparhie prin mãsuri nechibzuite ºi inutile, lipsindu-i
chiar de ajutoarele sufleteºti ºi silindu-i a le cere de la cei de alte rituri. Ce propagandã strãinã putea sã facã bisericii noastre mai mult rãu decât aceste purtãri
ale unui chiriarh al ei?
Acest caracter agresiv ºi violent care-l stãpâneºte pânã într-atâta încât îl face
sã nu mai þinã seamã nici de legi, nici de cele mai elementare convenienþe, s-a dat
cu prisosinþã pe faþã în cursul conflictului bisericesc ºi al procesului din iunie
trecut. Ca sã nu mai pomenesc de altele, dintre care unele vor veni de la sine în
cursul acestei expuneri, cine nu-ºi aduce aminte de nemaipomenita ºedinþã de astã
varã a Sinodului, în care P.S. Gherasim, cuprins de o adevãratã furie, a devãrsat
asupra tuturor fraþilor sãi din Sinod cele mai neauzite acuzãri, calomnii neîntemeiate nici pe cea mai slabã umbrã de dovadã, culese de prin gazetele de scandal
ºi de prin cancanurile de mahala, unele poate plãsmuite chiar atunci pe loc? Ce
nivel moral, ce mentalitate specialã trebuie sã aibã acela care, fãrã nicio trebuinþã
ºi fãrã nicio dovadã, se complace în mijlocul acestor orori ºi cu voluptate le
desfãºoarã în ochii vrãjmaºilor bisericii!
Tot atunci P.S.S. a crezut de cuviinþã sã aducã chestia destituirii sale de
cãtre dl Sturdza, în 1885, din direcþia seminarului din Râmnicul Vâlcei ºi a
cauzelor care au produs-o. Stãpânit de pornirea sa, P.S.S. a mers pânã a acuza
de „calomnie odioasã“ pe dl Sturdza ºi pe mine.
Întrucât mã priveºte, nu voi releva insulta P.S. fost Episcop; dar nu e tot aºa
pentru dl Sturdza. Omul acesta, ajuns la vârsta de 80 de ani dupã o viaþã întreagã
consacratã binelui þãrii ºi contra cãruia nici cei mai vajnici duºmani ai lui nu au
putut niciodatã dovedi nimic necorect, astãzi a pãrãsit lupta. Dacã nu sfinþenia
caracterului cu care este investit, cel puþin cea mai elementarã bunã cuviinþã ar fi
impus P.S. Gherasim sã-ºi stãpâneascã gura ºi sã-ºi mãsoare cuvintele. Dl Sturdza,
în toatã viaþa lui, a iubit ºi a respectat biserica, nu ca un Tartuffe(27) ipocrit care
învãluie în haina pietãþii patimile ºi urile lui, ci ca om convins ºi cinstit. Cel puþin
ca atare, numele lui trebuia sã insufle cel mai desãvârºit respect P.S.S.
Ca sã fie acuzat cineva de calomnie, ºi încã odioasã, trebuie sã fie dovedit
cã a formulat acuzaþii fãrã niciun temei, ºi ºtiind cã nu au temei. Aºa a fost în
chestia care a adus destituirea de la 1885? Mãsura dlui Sturdza a fost impusã de
constatãrile fãcute de doi delegaþi, dintre care unul era inspector general ºi celãlalt medic, ºi de mãrturisirile celor învinuiþi, din care reieºea cã directorul nu-ºi
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fãcea datoria de a priveghea ºi de a reprima unele apucãturi rele în ºcoala sa, ba
încã da înaintare unora din vinovaþi, deºi-i ºtia vinovaþi. Actele existã. Iar dupã
dl Sturdza s-au schimbat atâþia miniºtri, de toate nuanþele politice. Dacã mãsura
dlui Sturdza ar fi fost pornitã din pasiune ºi nu avea niciun temei, pentru ce
nimeni nu a dat P.S. Gherasim satisfacþia la care ar fi avut drept, ºi care nu putea
fi alta decât restituirea locului de director? Dar nu, niciun ministru nu a avut
curajul acesta; faptele au fost nediscutabile, ºi dl Sturdza a fost în dreptul lui sã
destituie pe acel care-ºi înþelegea în mod aºa de curios datoriile sale.
Mã întreb ce interes va fi avut P.S. Gherasim sã ridice chestia aceasta, el de
la sine. La Senat, când l-am acuzat, despre incidentul acela eu nu am pomenit
nimic. Dl Dissescu însã, care apãra pe P.S.S., a crezut de cuviinþã sã-l ridice
d-sa, iar P.S.S. s-a apãrat pe urmã ,,în mod victorios“ cum i-a plãcut sã spunã în
Sinod. Cine a asistat la ºedinþa aceea a Senatului îºi aduce, desigur, aminte cât
de victorioasã a fost apãrarea P.S.S.
Se înþelege cã nu tocmai eu, care la 1885 serveam sub dl Sturdza, puteam fi
cruþat de furia P.S. Gherasim; de aceea, în cursul procesului de astãvarã a ºtiut
sã-ºi plãteascã datoria; dar se pare cã ºi de astã datã a depãºit mãsura pânã întratâta, încât nu numai Sinodul, dar însuºi dl ministru Arion a fost silit sã intervinã.
Întreaga purtare a fostului episcop de Roman dã dovada unui temperament de
o violenþã neauzitã, care a devenit evident pentru toatã lumea cu ocazia tristelor
evenimente din urmã. Nu a fost om care sã nu înþeleagã cã, nu unui cleric înalt,
dar nici unui laic de cea mai modestã condiþie socialã nu-i era permis sã dea spectacolul unei aºa dezlãnþuiri de urã, ºi mai ales în modul aºa de puþin demn în care
l-a produs. ªi dacã P.S.S. ºtia sã punã mâinile pe piept ºi cã citeze pe Sf. Pãrinþi,
la fiecare datã când profera injuriile ºi calomniile sale, lumea nepãrtinitoare ºtia
bine ce nume sã dea purtãrii P.S.S.; în orice caz, nu pe acela de sfânt.
Violenþa ºi nestãpânirea de sine, setea de reclamã, dar mai ales setea de a face
inamicilor sãi cel mai mare rãu posibil l-au împins pe P.S. Gherasim la fapte care
depãºesc închipuirea. Nu voi cita decât ameninþarea pe care a cutezat sã o profere
în ºedinþa Sinodului din 21 mai trecut cã, dacã nu i se va da dreptatea aºa cum o
pretindea P.S.S., se va adresa nu numai tribunalelor þãrii, dar ºi la bisericile
ortodoxe strãine. Aceastã aberaþie criminalã singurã ar fi fost de ajuns pentru a-i
lua dreptul de a mai ocupa un scaun episcopal ºi pentru a-l arãta în adevãrata lui
luminã. Din norocire, de astã datã explozia indignãrii generale a fost aºa de mare,
încât pânã ºi organul oficios al guvernului(28) a fost silit sã protesteze, cu toatã
atitudinea ambiguã pe care a þinut-o în tot cursul afacerii.
* * *
Dacã P.S. Gherasim Safirin a fost principalul actor ºi agent în desfãºurarea
evenimentelor care au fãcut atâta rãu bisericii, mai este o întreagã bandã care l-a
ajutat în trista sa întreprindere. Banda aceasta este formatã din tot felul de indivizi

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 96

96 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IX

fãrã scrupule, hotãrâþi la orice, fie pentru a-ºi exercita rãzbunãrile, fie pentru a
pune mâna, într-un fel sau în altul, pe conducerea treburilor bisericii ºi pe foloasele ce decurg din ele pentru cei pe care nu-i încurcã prejudiciile moralei. Se gãsesc într-însa profesori universitari, ba încã teologi, preoþi goniþi de la altar,
cãlugãri fugiþi din mãnãstire, renegaþi, oameni de alte confesiuni ºi de alte religii,
chiar evrei, indivizi condamnaþi de justiþie, nenorociþi fãrã mijloace cunoscute de
existenþã. Aceastã bandã neagrã este cea care, în tot timpul scandalului, a servit de
sfãtuitor ºi de inspirator Prea Sfântului care pretindea sã readucã cinstea ºi morala
în bisericã. Ea-i alcãtuia memoriile, petiþiile ºi anatemele pe care P.S.S. venea sã
le citeascã în Sinod sau le înainta pânã ºi M.S. Regelui. Ea-i pune în gurã vorbele
ce avea sã zicã, rãspunsurile ce avea sã dea; de aceea P.S.S. niciodatã nu cuteza
sã stea la discuþie dupã ce citea hârtiile pe care le aducea, fãcute de alþii. Orice i
se spunea, tãcea pânã a doua zi, când venea cu rãspunsul pe care i-l preparaserã
acoliþii ºi pe care P.S.S. nu fãcea decât sã-l recite. Banda neagrã este cea care þinea
legãtura cu presa evreiascã, cãreia prea piosul ºi prea creºtinul episcop gãsea de
cuviinþã sã-i facã confidenþele sale, sã-i expunã vederile sale asupra purificãrii
bisericii, sã-i comunice scandalul cel nou pe care-l mai pusese la cale pe seama
fraþilor sãi în arhierie. Banda neagrã scotea la ivealã martorii falºi, combina
infamii nouã, pregãtea scandalul inedit care sã alimenteze curiozitatea bolnãvicioasã a unei anumite prese. În fine, banda infamã este cea care, abuzând în
modul cel mai mizerabil pânã ºi de scrisorile confidenþiale, a ºtiut sã punã în mâna
P.S. Gherasim singurele arme potrivite pentru satisfacerea rãzbunãrilor sale.
Când urmãreºte cineva de aproape cele petrecute în timpul scandalului
bisericesc, nu poate sã se apere de un sentiment de adâncã îngrijire, nu numai
pentru bisericã, dar pentru starea moralã a societãþii româneºti în genere. Fãrã
îndoialã, ºi în societãþile cele mai bine constituite se pot gãsi indivizi lipsiþi de
fond moral, care sã înjghebeze campanii în felul celei contra mitropolitului
Atanasie(29); dar nu putem crede cã pe aiurea revolta opiniei publice faþã de
mijloacele puse în miºcare ar fi tolerat ca scandalul sã dureze mai mult de doi
ani, fãrã ca vinovaþii sã fie tulburaþi în opera lor. Trebuie sã fie ceva bolnav în
societatea unde asemenea fapte se pot petrece în liniºte, pe faþã, unde orice om
lipsit de ruºine îºi poate permite orice, pe când ceilalþi privesc indiferenþi, fãrã
mirare ºi fãrã indignare. Putem zice cã biserica, în chestia aceasta, a suferit
consecinþele inerþiei sale, cãci dacã ea în trecut ar fi exercitat influenþa ce era
datoare sã exercite, scepticismul general nu era sã ajungã în gradul acesta.
Trebuie sã amintesc cã cheia întregului scandal a fost o scrisoare confidenþialã adresatã în 1899 de cãtre P.S.S. Atanasie, pe atunci episcop de Râmnic,
intimului sãu amic, dl C. Chiricescu. Aceastã scrisoare conþinea un secret a cãrui
divulgare putea face rãu P.S. Atanasie. Orice om care ar fi avut un pic de onoare
s-ar fi grãbit sã distrugã aceastã scrisoare. Dar dl Chiricescu nu a fãcut aºa; a pus
sub cheie scrisoarea intimului sãu amic, care avusese încredere într-însul, ºi a
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pãstrat-o pentru ziua când, cine ºtie, putea sã se certe cu dânsul, pentru ca atunci
sã-i serveascã de armã contra lui. ªi a aºteptat opt ani, pânã ce prietenia a dispãrut, din cauzã cã P.S. Atanasie, ca membru în Sinod, fusese cauza ca dl Chiricescu
sã-ºi piardã locul de director la Tipografia cãrþilor bisericeºti. De atunci, acest
personaj a început un adevãrat ºantaj, ameninþând mereu cu publicarea scrisorii.
În decembrie 1909, dupã ce a izbucnit conflictul din Sinod, când P.S. Gherasim
era în punctul de a fi caterisit, dl Chiricescu a pornit pe la toþi membrii Sinodului
ºi pe la oamenii politici cei mai cunoscuþi, citindu-le scrisoarea, pe care mai pe
urmã a ºi publicat-o în facsimile tot în gazeta obiºnuitã a P.S. Gherasim1.
Acest domn, capabil de a comite o asemenea infamie, era prietenul intim ºi
consilierul P.S. Gherasim, cu care împreunã punea la cale tulburarea din bisericã.
Prin asemenea infame mijloace pretindea P.S.S. sã aducã morala ºi curãþenia în
bisericã. Nici atâta simþ moral nu avea, ca sã-ºi dea seama de monstruozitatea
faptei sale, care dezonora biserica cu mult mai mult decât o intrigã veche de 12
ani, care trecuse neºtiutã de nimeni ºi care nu dãduse loc la niciun scandal.
Pe lângã faptul acesta, care a fost punctul culminant al lucrurilor nedemne
comise în aceastã afacere, rãmân palide celelalte. ªi doar au fost destule. Încã
înainte de anatemele P.S. Gherasim, un preot decãzut cercase sã înjghebeze un
proces de calomnie la curtea cu juraþi, cu care ocazie se plãnuia un întreg scandal
contra fostului Primat; dar planul a fost zãdãrnicit prin înþelepciunea judecãtorilor.
Altãdatã se punea la cale o ridicolã acuzare de plagiat; dar cel care avea sã
o susþinã avea grija ca mai dinainte, în mai multe rânduri, sã previnã pe mitropolit de ce are de gând sã-i facã ºi sã-i punã condiþiile cu care ar consimþi sã
tacã; mizerabilã încercare de ºantaj, care ar fi trebuit sã ducã pe autorul ei în faþa
Tribunalului corecþional.
Alþii umblau pe la Râmnicul Vâlcii, rãscolind tot trecutul din vremea episcopatului lui Atanasie ºi cãutând sã descopere, ºi la nevoie sã plãsmuiascã, lucruri de care sã se poatã agãþa calomnia.
Gazeta de scandal pusã în serviciul cauzei P.S. Gherasim continua zilnic, în
timpul acesta, cu aþâþãrile ºi minciunile sale, inventând pe toatã ziua noi ticãloºii, precum revolta þãranilor de la Tulburea, din cauzã cã li s-ar fi profanat
biserica, sau orgia de la Vârfuri (Dâmboviþa), unde Primatul sfinþise o bisericã
în zilele acelea, fiind faþã ºi însuºi dl ministru Arion.
De altã parte, cei câþiva renegaþi, care erau printre principalii promotori ai
întregului scandal, continuau cu provocãrile lor prin ziarele pe care le creaserã
anume pentru aceastã ocazie. În înþelegere cu dânºii lucrau câþiva preoþi goniþi
din bisericã ºi câþiva inºi fãrã cãpãtâi. ªi, în fine, peste toþi venea sã se adauge
fostul mitropolit Ghenadie, care gãsea potrivit momentul pentru a încerca sã-ºi
recapete scaunul, ºi care era dispus sã nu cruþe nimic pentru aceasta.
1. Acestea s-au publicat în ziarul „Adevãrul“.
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* * *
Aceºtia au fost oamenii ºi armele cu care s-a pregãtit ºi s-a urmãrit ani de zile
realizarea unuia din cele mai mari scandaluri din câte au agitat vreodatã biserica
de Orient. Se regãseºte o situaþie analogã în Rusia, în secolul XVII, în timpul lui
Alexie Feodorovici, când Patriarhul Nicon, om energic ºi hotãrât sã îndrepte
starea bisericeascã ºi sã stârpeascã abuzurile, a fost rãpus dupã o luptã de mai
mulþi ani, dusã contra lui cu cea mai sãlbaticã înverºunare de cãtre acei care se
simþeau ameninþaþi în liniºtita lor folosire de starea anarhicã în care se afla pânã
atunci biserica ruseascã. ªi, lucru curios, asemãnarea merge pânã acolo, cã ºi
atunci acuzaþiile contra lui Nicon erau tot de imoralitate, iar cei care le formulau
ºi care organizaserã complotul erau tot la fel cu care cei au operat ºi la noi. În fine,
ºi acolo, în cele din urmã, cu toatã lipsa unei opinii publice luminate, dreptatea a
triumfat ºi s-a vãzut cât de sus era Nicon faþã de detractorii lui.
Ostilitãþile fãþiºe contra mitropolitului Atanasie au început la 12 octombrie
1909. În ziua aceea, P.S.S. fostul episcop de Roman a citit în Sinod prima din
seria libelelor(30) sale, aceea în care arunca anatema asupra ambilor mitropoliþi
ºi asupra episcopului de Huºi Conon, sub pretext cã susþinuserã în Senat modificarea, pe care P.S.S. o pretindea cã este anticanonicã, a legii sinodale.
ªtiu cã fapta aceasta s-a pãrut aºa de monstruoasã, încât apãrãtorii P.S.
Gherasim, ºi el însuºi, au pretins mai pe urmã cã nu a înþeles sã arunce anatema
asupra celor trei chiriarhi, ci numai sã citeze texte din canoane. Dar broºura este
de faþã, ºi dezminte pretenþia aceasta. De altfel însuºi P.S. Gherasim a recunoscut în ºedinþa Sinodului din 22 iunie 1911 cã anatematizase în adevãr pe cei trei
chiriarhi. Dar afirmaþiile P.S.S. variazã totdeauna dupã trebuinþele momentului,
fãrã sã se preocupe de dezminþirile ce-i dau faptele ºi propriile sale scrise.
Discuþia ºi votarea legii în Senat avusese loc în martie, adicã cu ºapte luni
mai înainte. În intervalul acesta, sau cu puþin înainte, se petrecuserã lucruri care
trebuie sã fie amintite.
Proiectul de lege fusese citit ºi discutat cu toþi chiriarhii, mai întâi într-o
conferinþã la Mitropolie, ºi pe urmã în mai multe altele, dintre care cea din urmã
la Senat, iarãºi împreunã cu toþi chiriarhii. La dezbaterile acestea luaserã parte
în mod activ mai toþi cei de faþã; singur P.S. Gherasim s-a þinut în rezervã ºi nu
a zis nimic, nici în favoarea legii, dar nici contra ei.
În timpul acestor discuþii, scaunul mitropolitan din Bucureºti a devenit ºi el
vacant prin moartea I.P.S.S. Iosif Gheorghian.1 Acel al Moldovei rãmãsese
vacant deja cu o lunã înainte, prin demisia I.P.S. Partenie Clinceanu2.
1. Iosif Gheorghian (1828–1909) a fost de douã ori mitropolit primat: 1886–1893,
1896–1909.
2. Partenie Clinceni (m. 1901) a fost episcop al Dunãrii-de-jos ºi apoi mitropolit al
Moldovei între 1902 ºi 1908, când a demisionat.
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În una din zilele acelea, dl C. Chiricescu a întâlnit pe dl P. Gârboviceanu,
administratorul Casei Bisericii, ºi între altele i-a zis textual: „De ce nu alegeþi ºi
pe Gherasim Mitropolit? El e cel mai bun ºi va fi ºi pace în bisericã“.
Dl Gârboviceanu mi-a raportat îndatã vorba aceasta. Mãrturisesc cã nu i-am
dat atunci nicio importanþã, cãci, neºtiind care era fondul moral al dlui Chiricescu
ºi al amicilor ºi complicilor sãi, nici cã d-sa poseda scrisoarea din 1899 a P.S.
Atanasie, nici urzelile pe care le înjgheba pe baza ei, nu mi-am putut închipui cum
va putea biserica sã fie tulburatã în pacea ei, pentru cã P.S. Gherasim nu se va
alege mitropolit. De altã parte, nu puteam sã recomand aceastã alegere, pe câtã
vreme cunoºteam nesfârºitele conflicte cu toatã lumea la care da naºtere fãrã
încetare P.S. Gherasim în eparhia sa, ºi nu puteam sã mai mãresc încã cercul ºi
gravitatea lor, prin ridicarea în scaunul de mitropolit a autorului lor.
S-a vãzut pe urmã cã atât dl Chiricescu, cât ºi P.S. Gherasim, s-au þinut de
cuvânt; pace în bisericã nu a mai fost.
Cu toate acestea, în primele timpuri nu se pãrea cã atitudinea P.S.S. va fi
ceea ce a devenit pe urmã.
Prima sa manifestare ostilã contra legii a fost la Senat, când a luat cuvântul
ca sã o combatã. Deºi nu împãrtãºeam vederile sale, ºi deºi nu dam citaþiilor sale
din canoane aceeaºi semnificare ca ºi P.S.S., cuvântãrile sale nu au depãºit dreptul ce avea de a-ºi spune pãrerile. E adevãrat cã rezistenþa sa a fost primitã cu bucurie de opoziþia din Senat, care a întemeiat pe dânsa speranþele unei sciziuni mai
serioase în Episcopat ºi prin urmare posibilitatea unor grave încurcãturi pentru
guvern. De aceea, se fãcurã silinþe mari pentru a îndemna ºi pe alþi episcopi sã
intre pe aceeaºi cale. Am analizat mai sus aceastã atitudine ºi, întrucât priveºte pe
junimiºti, care erau angajaþi prin vorba ºefului lor, am ºi caracterizat-o cu singurul
nume ce merita. Dar exemplul P.S. Gherasim nu fu urmat de niciunul din colegii
sãi; unii nu luarã parte la discuþie; iar ambii mitropoliþi ºi episcopul de Huºi apãrarã legea cu energie, cu toate atacurile ce suferirã din partea dlui Arion ºi care
trecurã de toate limitele permise.
Legea fu votatã cu mare majoritate, iar P.S. Episcop de atunci al Romanului
fãcu declaraþia formalã cã datoria bisericii este de a respecta legile pe care ºi le
dã statul, chiar în cazul când ele nu sunt cu totul în acord cu vederile ei.
Veni pe urmã sesiunea de mai a Sinodului. P.S. Gherasim luã parte regulat la
toate ºedinþele lui, fãrã sã ridice niciun incident privitor la noua lege; ba încã, fiind
ales în comisia pentru alcãtuirea regulamentului ei, nu demisiona dintr-însa, ci se
mulþumi sã declare cã nu va lua parte la lucrãrile ei, de vreme ce combãtuse legea.
În fine, la 25 mai, acelaºi an, fiind invitat de mitropolitul Moldovei, luã
parte împreunã cu dânsul ºi cu Episcopul de Huºi, care erau tocmai din cei care
susþinuserã legea în Senat, la consacrarea de arhiereu în biserica Mitropoliei
Moldovei a P.S.S. Nicodim Bãcãoanul1.
1. Acest arhiereu a fost episcop, apoi s-a retras la mãnãstirea Neamþului ºi azi este mitropolit al Moldovei, ales în 1935.
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Totul se pãrea dar cã mergea în deplinã liniºte, când deodatã îmi ajunse la
ureche ºtirea cã se pregãteºte o loviturã zgomotoasã. Toatã vara au urmat miºcãri
febrile, duceri ºi întoarceri între Bucureºti ºi Roman, consfãtuiri ascunse; iar cei
mai impacienþi ºi mai indiscreþi nu lipseau sã anunþe cã nu va fi bine de mitropolitul primat. Deja se da pe faþã cine era þinta adevãratã a loviturilor, deºi, dacã
vreo vinã era, tot atât de vinovaþi erau ºi P.S.S. Pimen ºi Conon, care fuseserã alãturi cu dânsul în apãrarea legii.
În ziua de 12 octombrie se vãzu efectul acestor frãmântãri. I.P.S. Gherasim citi
în Sinod o întreagã broºurã, care se încheia cu nimic mai puþin decât anatema pe
care o arunca contra ambilor mitropoliþi ºi a episcopului de Huºi, pe motivul anume cã susþinuserã în Senat o lege pe care P.S.S. o gãsea cã nu e conformã canoanelor. Îndatã dupã citire, urmând o tacticã care avea sã fie de regulã în tot cursul
scandalului, P.S.S. se grãbi sã pãrãseascã Sinodul, ca sã nu fie silit sã intre într-o
discuþie în care, lipsit de ajutorul inspiratorilor sãi, ºtia cã nu-i va fi îndemânã.
Prin acelaºi act, P.S. Gherasim declara cã rupe orice relaþii cu Sinodul, iar
pe de altã parte se aflã cã P.S.S. încetase de a mai pomeni în bisericã, dupã cum
impun canoanele, pe I.P.S.S. Mitropolitul Moldovei, ºeful sãu ierarhic.
Toate aceste acte se pãrurã adevãrate aberaþii. Putea fi lucru discutabil dacã
canoanele erau cãlcate prin legea din 1909, deoarece alte þãri ortodoxe merseserã mult mai departe decât noi, fãrã sã se considere cãzute în anticanonicitate, ºi încã ºi mai puþin în erezie. Dar toate canoanele fãrã excepþie considerã
ca o vinã care meritã cea mai grea pedeapsã, caterisirea, faptul unui cleric de a
se rãzvrãti contra superiorului sãu. Tocmai aceasta fãcea episcopul de Roman.
El fãcea un act fãrã precedent în istoria bisericii; acela ca el, simplu episcop, sã
arunce anatema, nu asupra unuia, ci a trei chiriarhi, dintre care unul era superiorul sãu imediat, ca mitropolit de care depinde episcopia Romanului, iar celãlat
ca preºedinte al Sinodului. El se rãzvrãtea ºi contra Sinodului, autoritatea supremã bisericeascã, ºi dupã lege, ºi dupã canoane, de vreme ce declarã cã rupe
raporturile cu dânsul. În fine îºi permitea sã goneascã liturghiceºte pe ºeful sãu
ierarhic din bisericile eparhiei sale, deoarece nu-l mai pomenea în serviciu.
Era imposibil a se crede cã acþiunea aceasta a P.S.S. ar fi fost dezinteresatã
ºi pornitã numai din dragostea pentru bisericã; cãci cum se putea crede cã
cineva sã comitã asemenea nepomenite infracþiuni ale canoanelor, sub pretext
cã cerea respectarea lor? Dacã P.S.S. credea cã ceea ce a fãcut la octombrie era
permis, cum de a aºteptat ºapte luni, în care s-a supus legii ºi a luat parte la
lucrãrile Sinodului, fãrã sã protesteze? Cum de a declarat în Senat cã legea fiind
o datã votatã ºi promulgatã el i se va supune ºi o va respecta? Cum de a liturgisit
împreunã la mai cu P.S.S. Pimen ºi Conon, pe care avea sã-i anatematizeze în
octombrie? Ce se întâmplase nou în intervalul din martie sau din mai pânã la
octombrie, care sã justifice violenþa neaºteptatã a P.S. Gherasim?
Un singur lucru se întâmplase, anume cã banda neagrã, care în martie încã
nu era organizatã, a avut trebuinþã de cele ºapte luni ca sã se organizeze, sã se

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 101

Polemice ºi politice (1911–1912) / 101

înmulþeascã cu elemente noi, sã-ºi primeascã inspiraþiile din cercuri care nu
aveau nimic a face cu biserica noastrã ortodoxã, sã-ºi facã planul de luptã, sã-ºi
asigure concursul celui mai înjosit organ de publicitate(31). A fost o conspiraþie
în toatã regula, din care unul spera sã vadã împlinindu-i-se pofta de rãzbunare
contra celui ce i se pãrea cã uzurpase locul ce i se cuvenea lui, ºi poate chiar ºi
mai mult; altul sã-ºi plãteascã datoria cãtre cel care-l fãcuse sã piardã un post
bun; ºi aºa mai departe. Acesta este adevãrul. Pe oamenii nedeprinºi a judeca
lucrurile în întregimea lor ºi þinând seamã de toate împrejurãrile, a putut sã-i
înºele aerul de falsã indignare cu care P.S. Gherasim a comis nepomenitul sãu
act. În realitate, aceastã indignare nu a existat niciodatã; P.S.S. ºtia bine, sau cel
puþin trebuia sã ºtie, cã fapta sa va face Bisericii mult mai mult rãu decât putea
sã-i facã pretinsa necanonicitate a legii; însãºi purtarea sa pânã la finele lui mai
dovedeºte cã pânã atunci a avut alte vederi; prin urmare, ori atunci nu a fost
sincer, ori în octombrie. Întreaga desfãºurare ulterioarã a evenimentelor a dovedit cã nu a fost sincer în niciun moment. Ziua de 12 octombrie 1909 a fost doar
originea scandalului; dar el a continuat ºi continuã ºi astãzi, cu tot curajul ce-ºi
face dl Arion cã a închis conflictul sinodal. Încurajat, susþinut ºi consiliat de
banda neagrã, sprijinit ºi pe faþã ºi pe sub mânã de niºte renegaþi care numai în
interesul bisericii noastre nu lucrau, P.S. Gherasim nu a fãcut decât sã mãreascã
scandalul. În Senat, în mod ostentativ luase loc departe de ceilalþi episcopi; la
Sinod, atât în sesiunea de octombrie, cât ºi în cea de decembrie-ianuarie, libelele sale continuau sã curgã, din ce în ce mai violente, iar P.S.S. continua sã fugã
îndatã dupã citirea lor, temându-se sã nu se compromitã dacã va spune ceva ca
sã nu fi trecut prin cenzura bandei. În acelaºi timp, P.S.S. continua sã alimenteze
coloanele gazetei evreieºti, care-i servea de organ(32) ºi cãreia-i comunica toate
actele sale, înainte chiar de a le citi în Sinod, aºa cã ele se vindeau pe stradã
chiar în momentul când erau citite în Sinod. Orbit de patimã ºi setos sã comunice lumii întregi ura de care-i era cuprins sufletul, P.S.S. nu mai credea cã e
nevoie sã pãstreze vreo rezervã, ºi nici mãcar ochii lumii nu cãuta sã ascundã
tovãrãºia sa cu un organ în care nu se strecoarã decât cauzele necurate. De altfel,
în acest punct, ca ºi în tot timpul desfãºurãrii scandalului, P.S.S. a arãtat cã nu
vrea sã ºtie de opinia nimãnui care nu fãcea parte din cercul sãu de conspiratori.
Nu o datã, în Sinod, a fost rugat P.S.S. sã nu mai comunice hârtiile sale acelui
ziar compromis; însuºi actualul mitropolit Primat1 l-a rugat cu insistenþã pentru
aceasta. În cursul procesului de astã varã, când P.S.S. produsese o hârtie, care se
vede cã era cu deosebire scandaloasã, ºi dl ministru2 a intervenit în acelaºi sens.
P.S. Gherasim nici n-a voit sã ºtie, ci a continuat în chip pizmaº colaborarea sa.
Cred cã acesta este primul caz când un chiriarh ortodox sã facã uz de concursul
1. E vorba de mitropolitul Conon Arãmescu, ales în 1912 dupã retragerea lui Atanasie
(1911).
2. Ministrul era C.C. Arion.
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renegaþilor ºi celor de altã lege contra fraþilor sãi în arhierie, ºi totuºi tot el sã
pretindã cã este singurul apãrãtor al bisericii.
În faþa acestei atitudini nemaiauzite, Sinodul a dat dovadã de o rãbdare ºi de
un spirit de concilaþiune mai presus de orice laudã. Niciun mijloc nu a cruþat pentru
a readuce pe cel rãtãcit la calea cea bunã: i-a fãcut îndemnãri, ºi în particular ºi prin
comisii trimise anume, i-a trimis adrese scrise, a cãutat sã-i arate cã Consistoriul
Superior era doar consultativ în toate chestiile de naturã episcopalã, cum cerea
P.S.S. Totul a fost în zadar. O discuþie regulatã P.S.S. nu putea susþine, dacã nu era
escortat de consilierii sãi, ceea ce Sinodul nu putea admite. De altfel, P.S.S. evita
vreo explicaþie, pentru cã se temea cã din o explicaþie va putea ieºi limpezirea
lucrurilor, ceea ce ar fi curmat scandalul, ºi tocmai aceasta nu voia P.S.S. În ziua
de 13 ianuarie 1910, una din puþinele când a putut fi reþinut aproape cu sila la ºedinþã, l-am invitat, l-am somat sã spunã lãmurit ce voieºte, sã arate ce anume
schimbare cere în lege, lucru pe care nu-l fãcuse niciodatã pânã atunci ºi nu l-a
fãcut nici pânã azi. A fost însã imposibil sã-i scot o vorbã din gurã. Prin urmare
P.S.S. nici nu ºtia ce cere ºi nu era în stare sã precizeze cum sã se îmbunãtãþeascã
legea; ori ºtia ºi nu vorbea, pentru cã interesul sãu era ca scandalul sã urmeze cât
mai departe. Cei care ar mai fi avut vreo îndoialã despre asta, ar fi trebuit sã fie la
acea ºedinþã ºi sã vadã atitudinea P.S.S.; nu le-ar mai fi rãmas nicio îndoialã.
* * *
În fine, în urma unor incidente pe care le voi povesti mai jos, P.S. Gherasim
consimte în ziua de 13 ianuarie 1910 sã-ºi reia locul în Sinod. Dupã lungi ºi
laborioase tratative, P.S.S. depune în mâinile preºedintelui Sinodului o hârtie
prin care declarã textual cã ,,De îndatã ce acele dispoziþii (pe care P.S.S. le
credea anticanonice) vor fi modificate sau se va hotãrî acum de cãtre Sinod
intervenirea pentru modificarea lor, ca, în adevãr, Consistoriul Superior Bisericesc sã nu aibã decât atribuþii pur consultative, sunt gata sã reiau legãturile
canonice etc.“. Declaraþia aceasta se completeazã cu declaraþia verbalã pe care
P.S.S. o fãcuse cu douã zile mai înainte, în ºedinþa Sinodului din 11 ianuarie, ºi
în care zisese cã „cere sã se modifice legea, însã nu cere sã se modifice imediat,
ci când se va gãsi cu cale de Onor. guvern ºi de Sf. Sinod“.
Deja în ºedinþa sa din 21 decembrie 1909 Sinodul votase o moþiune a cãrei
încheiere este aceasta: „Sf. Sinod, în vedere cã legile omeneºti sunt totdeauna
supuse la îmbunãtãþiri, crede cã, dacã dupã aplicarea legii sinodale din 1909 ºi
experienþa fãcutã, se va ivi nevoie de ceva schimbãri, ele se vor cere la timp
Onor. guvern“.
Ca urmare a acestora, Mitropolitul Primat, ca preºedinte al Sf. Sinod, a trimis
la 15 ianuarie Ministerului o adresã prin care-i comunicã propunerea fãcutã de a
se face intervenire la minister pentru modificarea legii, ºi referindu-se la moþiunea
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din 21 decembrie ºi la declaraþia P S. Gherasim din 11 ianuarie, adaugã: „Modificarea legii se va face când d-v veþi binevoi ºi veþi crede de cuviinþã“.
Adresa destul de lungã prin care am rãspuns, se încheia cu aceste cuvinte:
„Dupã cum am avut onoarea a spune în mai multe rânduri, ºi în Sinod ºi în Corpurile Legiuitoare, Ministerul nu va ezita a propune modificãrile pe care experienþa le va arãta ca necesare; însã numai dupã ce aceastã experienþã se va fi fãcut
într-un timp mai îndelungat ºi va fi arãtat cum trebuie îmbunãtãþitã legea“.
Toate aceste acte se gãsesc publicate ºi în ,,Monitor“, ºi în revista oficialã
a Sinodului ,,Biserica Ortodoxã Românã“, ºi într-o broºurã separatã publicatã
de minister. Nimic din ele dar nu poate fi contestat. ªi este nevoie sã insist
asupra autenticitãþii acestor acte, pentru cã din ele va reieºi lipsa de scrupule a
celor care organizaserã ºi întreþineau scandalul bisericesc.
În urma acestora, se putea crede cã conflictul sinodal era închis. Sinodul se
þinuse de fãgãduiala cerutã de episcopul de Roman, de a interveni pentru
modificarea legii. Episcopul era dar satisfãcut ºi-ºi reluase în Senat locul sãu de
la banca prelaþilor, pe care o pãrãsise de când întrerupsese orice raporturi cu
fraþii sãi în arhierie. Liniºtea pãrea restabilitã.
Dar banda nu era satisfãcutã. Episcopul fãcuse imprudenþa, la 11 ianuarie, sã
rãmânã în ºedinþã ºi sã facã o declaraþie care mulþumea ºi pe Sinod ºi pe ministru,
ºi care închidea incidentul; iar pe 13 ianuarie consimþise sã introducã în textul
declaraþiei sale scrise fraza care deschidea calea înþelegerii definitive. Doar douã
momente se sustrãsese P.S. Gherasim de la supravegherea odioasei bande ºi deja
edificiul ei de intrigi ºi miºelii se prãbuºea. Dar ea nu întârzie sã-ºi ia revanºa.
În adevãr, în ºedinþa Senatului de la 3 februarie urmãtor, P.S. Gherasim ia
cuvântul ºi cere ca ministrul Cultelor sã se supunã votului Sinodului de la 13
ianuarie, aducând proiectul pentru modificarea din nou a legii sinodale, „pe
care, zicea el, Sinodul în ziua aceea a recunoscut-o ca anticanonicã“.
Aceasta nu era adevãrat. Sinodul nu putuse pe 13 ianuarie sã declare anticanonicã o lege pe care cu trei sãptãmâni mai înainte, pe 21 decembrie, o gãsise
perfect canonicã; ºi nici nu fãcuse aceasta. El se mulþumise ca, pentru împãcarea
lucrurilor, sã facã gustul episcopului de Roman ºi sã facã intervenþia cerutã de el,
lãsând însã guvernului sã facã modificarea când va crede el de cuviinþã. ªi nici
nu putea face altceva; cãci ceilalþi membri ai Sinodului aveau simþul realitãþii
mai mult decât P.S. Gherasim ºi înþelegeau cã nimeni nu poate impune unui
ministru sã aducã o lege când el nu vrea. Ei mai înþelegeau cã nici Sinodul, nici
þara nu se puteau face ridicoli, declarând mai întâi cã legea este canonicã, votând-o, promulgând-o ºi pe urmã dezminþindu-se pe sine înseºi, abia dupã patru
zile de aplicare a ei.
P.S. Gherasim nu era dar de bunã credinþã, mai ales când da a înþelege cã
pe 13 ianuarie chiar eu promisesem sã propun modificãrile. P.S.S. ºtia bine cã
în mai multe rânduri, ºi în Senat, ºi în Sinod, eu spusesem cã nu mã voi opune
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unei modificãri a legii, însã numai atunci când se va fi experimentat câtva timp,
ºi nici într-un caz sub presiunea ameninþãrilor ºi rãzvrãtirii P.S.S. În fine, ºtia cã
chiar în ziua de 13 ianuarie declarasem cu hotãrâre cã nu admit niciun vot ºi
nicio moþiune care ar fi putut semãna a impunere ºi cã chiar P.S.S. a fost silit sã
modifice declaraþia sa scrisã din cauza aceasta.
Ce nume meritã dar omul care, investit cu caracter sacru, recurge la
asemenea mijloace ca sã redeschidã scandalul? Cãci intenþia ridicãrii
incidentului era evidentã: P.S.S. ameninþa pe faþã cã pacea în bisericã nu se va
restabili cât timp nu i se va împlini capriciul P.S.S.
Se înþelege cã am rãspuns fostului episcop aºa cum merita, restabilind adevãrul faptelor alterate de P.S.S.
Mitropolitul Primat a zis ºi el puþine cuvinte, pentru a lãmuri lucrurile, în
termenii cei mai cuviincioºi pentru colegul sãu ºi fãcând apel la dânsul ca sã
aibã rãbdare. Cuvântarea sa, care nu ocupã decât o coloanã din ,,Monitor“, ar
merita sã fie reprodusã aici, ca sã vadã oricine cât de liniºtitã ºi cuminte a fost,
ºi dacã se putea pe baza ei sã se porneascã acþiunea sãlbaticã pe care o început-o
din nou, chiar din ziua aceea, P.S. Gherasim. Nu poate fi umbrã de îndoialã cã,
orice s-ar fi întâmplat la 3 februarie, orice rãspuns ar fi primit P.S. Gherasim,
scandalul tot ar fi reînceput, pentru cã orice s-ar fi întâmplat, P.S.S. nu putea sã
ierte pe acela care credea el cã uzurpase locul la care numai el avea drept1.
Trebuie spuse lucrurile aºa cum sunt. Prea de multã vreme opinia publicã, –
vorbesc despre opinia publicã cea cinstitã – este ameþitã ºi tulburatã de vociferãrile acestui om, care nu vorbeºte decât în numele Domnului, dar pe care numai
patimile ºi veninul îl dominã. Trebuie sã ºtie urmaºii noºtri, care se vor mira de
cele petrecute în bisericã, în anii aceºtia, prin ce mijloace necinstite ºi necurate s-a
produs ºi s-a întreþinut tulburarea. Trebuie sã se sfârºeascã odatã cu fãþãrniciile.
* * *
Ziua de 3 februarie a fost punctul de plecare ale unei campanii cu mult mai
violente decât pânã atunci.
Nu mai vorbesc de acuzaþiile ce mi s-au adus mie ºi de banda neagrã, ºi de
cãtre adversarii politici, cã la 13 ianuarie aº fi promis modificarea legii ºi cã nu
m-am þinut de vorbã. Chiar dacã nu m-aº fi deprins mai de demult a dispreþui
minciuna ca mijloc de luptã, actele citate mai sus sunt de ajuns ca sã o spulbere.
Dar principalul obiectiv al atacurilor a fost cu deosebire Mitropolitul
Primat. Cei care mai puteau sã aibã vreo îndoialã au putut de atunci încoace sã
se convingã cã ºi pânã atunci necanonicitatea legii nu fusese decât un pretext al
campaniei. De acum înainte, ea este lãsatã aproape cu totul la o parte ºi se scot
la ivealã alte arme, îndreptate anume ºi personal contra Mitropolitului Primat.
1. Adicã mitropolitul Atanasie.
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P.S. Gherasim ºi cu acoliþii sãi se pun pe tãrâmul imoralitãþii ºi nu mai cunosc niciun frâu în atacurile lor. Faimoasa scrisoare a P.S. Atanasie de la 1899
cãtre dl Chiricescu este publicatã de cãtre acesta în facsimile prin gazeta sa de
scandal; ba încã se vorbeºte cã, pentru a desãvârºi necinstirea bisericii noastre
ºi peste graniþã, acest personaj ar fi comunicat-o, tradusã în limbi strãine, tuturor
bisericilor ortodoxe de Orient. Nu ºtiu dacã aceastã supremã indignitate a fost
consumatã ºi ea. În orice caz, nu scrupulele morale ale dlui Chiricescu ar fi fost
o piedicã la aceasta ºi nici mentalitatea P.S. Gherasim, care dãduse deja dovezi
cã nu ºtie sã-ºi stãpâneascã patimile, ºi care chiar într-un act adresat M.S. Regelui avusese inconºtienþa de a ameninþa cã se va adresa bisericilor strãine.
Este inutil sã amintesc din nou toate cele petrecute. Ele sunt cunoscute,
pentru cã banda opera pe faþã ºi fãrã nicio fricã mãrea scandalul prin toate mijloacele posibile. Memoriile injurioase sau ameninþãtoare ale P.S. Gherasim
curgeau pe toatã ziua la Sinod, gazeta sa era plinã în toate zilele cu denunþãrile
cele mai scârboase, culese de pe la tot felul de oameni fãrã cãpãtâi, frânari de pe
la garã, femei pierdute, oameni înfieraþi de justiþie. Aceºtia erau, pe lângã cei din
bandã, oamenii cu care P.S. Gherasim pretindea sã reintroducã morala dispãrutã
din biserica româneascã.
Când te gândeºti cã asemenea fiinþe au putut timp de trei ani sã producã ºi
sã întreþinã atâta tulburare ºi sã arunce atâta oprobriu asupra uneia din cele mai
respectabile instituþii de stat, îþi vine sã disperi de starea în care ne aflãm. Va
sã zicã este destul ca o mânã de indivizi, culeºi printre tot ce are societatea mai
stricat ºi mai fãrã scrupule, poate oricând sã se nãpusteascã asupra oricui ºi sã-l
desfiinþeze, fãrã ca acesta sã gãseascã sprijin ºi apãrare nici în legi, nici în
opinia publicã!
A zis un bãtrân ºi cuminte om de stat de la noi cã legile noastre sunt fãcute
ca sã apere pe cei rãi contra oamenilor de treabã. În împrejurãri ca acestea iese
dreptatea acestei vorbe. Dar oare oamenii de treabã ajunge-vor vreodatã sã înþeleagã cã ºi ei au dreptul sã trãiascã în þara lor, ºi cã aceasta nu va fi posibil pânã
ce cei rãi nu vor fi zdrobiþi ºi desfiinþaþi?
Întrucât priveºte pe P.S. Gherasim, tot ce s-a fãcut pentru a-l potoli a fost
peste putinþã. ªtiu cã oameni politici care la început îi dãduserã sprijinul lor, vãzând calea pe care apucã ºi mijloacele de care uzeazã, l-au îndemnat cu tot dinadinsul sã se astâmpere. Sinodul de asemenea a fãcut tot ce se putea face. P.S.
Gherasim, convins din ce în ce mai mult cã totul îi este permis ºi cã nu are nimeni
ce-i face, nici nu a voit sã audã. Ba încã în 11 august 1910 crezu de cuviinþã sã-mi
trimitã un fel de ultimat, care, deºi fãcut ca din partea P.S.S., era scris ºi subscris
de dl Chiricescu, prin care el se plângea cã este atacat ºi întreba ce are Sinodul
cu dânsul.
ªi aºa a urmat scandalul neîntrerupt, pânã în ziua când am ieºit din guvern,
la finele lui decembrie 1910.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

11:59 AM

Page 106

106 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IX

* * *
Am expus pânã aici cele petrecute prin fapta P.S. Gherasim ºi a complicilor
sãi. Nu i-am menajat nici pe unii, nici pe alþii, pentru cã nu meritã. Respectul care
se cuvine unui arhiereu nu se datoreazã faptului material cã i s-a pus cârja în
mânã, ci înaltei chemãri morale ce are, ºi mai ales chipului cum ºtie sã rãspundã
la dânsa. Dar în afacerea aceasta s-a dat dovadã de atâtea patimi josnice, urã,
invidie, rãzbunare, rãutate; s-au întrebuinþat mijloace atât de necinstite, s-a pus
atâta fãþãrnicie, încât este peste putinþã ca în faþa lor sã-ºi pãstreze cineva sângele
rece, ºi epitetele cele mai potrivite vin de sine sub condei.
* * *
Ies acum din lumea bisericeascã ºi vin sã analizez purtarea oamenilor politici în aceastã afacere.
Mai întâi trebuie sã constat ºi sã afirm din nou cã Partidul Liberal niciun
moment nu a considerat chestia bisericeascã ca o chestie în care se cuvine sã se
amestece luptele de partide. Acestea nu sunt numai vorbe, pentru cã întreaga lui
purtare a dovedit-o cu prisosinþã. Este de regretat cã nu tot aºa pot vorbi ºi adversarii noºtri, pentru cã atitudinea ºi actele lor au fost principala cauzã a tulburãrilor
ce au avut loc în aceºti trei ani.
Am arãtat cum a procedat guvernul liberal în chestia modificãrii legii sinodale. Doritor de a scoate biserica din starea de lâncezealã în care se afla, nu a
crezut cã e bine sã abuzeze de situaþia ce avea ºi sã impunã numai vederile sale.
De aceea a cercat sã stabileascã o înþelegere între toate partidele. S-a vãzut însã în
ce chip s-a rãspuns bunei sale credinþe ºi dezinteresãrii sale. Cu o duplicitate pe
care nu numai buna credinþã, dar nici simþul politic nu o permit, partidul care-ºi
dãduse cuvântul într-un fel, pentru a încuraja pe liberali sã intre în acþiune, ºi l-a
luat înapoi, ºi i-a lovit pe la spate când a crezut cã trãdarea aceasta i-a afundat în
greutãþi. În politicã, experienþa se plãteºte, dar ºi foloseºte. Am plãtit cu câteva zile
grele experienþa ce am fãcut de buna credinþã junimistã; dar ea nu va fi pierdutã,
pentru cã vom ºti în viitor cã cuvântul lor este ceva fãrã valoare.
Dacã însã Partidul Liberal nu a avut decât sã câºtige prin comparaþia ce sa putut face între purtarea sa lealã ºi patrioticã ºi purtarea adversarilor lui, nu tot
aºa a fost cu biserica. Suntem în drept a crede cã legea cea nouã ar fi contribuit
mult la regenerarea ei ºi la îndreptarea multor neajunsuri. În loc de aceasta,
nechibzuinþa ºi setea de putere a câtorva inºi, nu numai cã a zãdãrnicit acele
bune efecte, dar a dat loc ºi la tulburãri care altminteri nu ar fi avut loc.
Nu vreau sã zic cã legea nu ar fi întâmpinat nicio opoziþie. Nu e în natura
lucrurilor sã fie aºa. Orice idee nouã trebuie sã se loveascã de rezistenþã, ºi în
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bisericã cu deosebire nu cu uºurinþã se aduce atingere cât de micã unor stãri de
lucruri seculare. De aceea, când în Senat P.S. Gherasim a combãtut legea, aceasta nu era un lucru neaºteptat; din contrã, trebuia sã se considere ca un semn îmbucurãtor ºi în favoarea proiectului faptul cã o singurã voce se ridicã contra lui.
Nu se putea însã concepe ca rezistenþa unui singur om sã opreascã în loc o
reformã, asupra utilitãþii cãreia erau de acord ºi þara, ºi partidele, ºi Sinodul. Vocea P.S. Gherasim trebuia sã rãmânã izolatã, secundatã cel mult de aceea a celor
câþiva indivizi cu care se înconjura P.S.S.
Dar nu a fost aºa. Opoziþia, în loc sã caute sã izoleze pe P.S. Gherasim, l-a
încurajat, l-a aprobat ºi s-a silit în toate chipurile sã mai suscite ºi alte rezistenþe
în rândurile prelaþilor. Am încã înaintea ochilor tabloul oratorilor din opoziþie
care, cu mâinile întinse spre banca prelaþilor, solicitau, implorau defecþiuni noi.
Din norocire, niciunul dintr-înºii nu s-a înduioºat. P.S. Gherasim a rãmas tot singur. Dar se înþelege cât de mult a contribuit aceastã atitudine a opoziþiei ca sã-l
întãreascã ºi sã-l încurajeze în intransigenþa sa.
Nu se poate iarãºi trece cu vederea atitudinea pe care dl Arion îndeosebi a
avut-o faþã de ambii mitropoliþi ºi în cursul dezbaterilor de la Senat, ºi mai pe
urmã, ºi chiar acum de curând.
Trebuie sã ne amintim împrejurãrile în care s-a fãcut alegerile de chiriarhi
din 1909, ca sã se înþeleagã cât de nepotrivitã, ca sã nu zic mai mult, a fost purtarea dlui Arion.
La începutul lui 1909, eparhia Mitropoliei Moldovei era vacantã: Mitropolitul se retrãsese sub greutatea unor acuzãri foarte grave – nu ca cele aruncate
mai târziu asupra P.S. Atanasie – care distruseserã cu totul prestigiul sãu. ªi lãsase o adâncã tulburare în suflete1. Curând dupã aceea încetã din viaþã Mitropolitul Ungro-Vlahiei2. În ultimii ani, din cauza vârstei foarte înaintate ºi a sãnãtãþii debile a prelatului, conducerea eparhiei sale suferise mult. În ambele eparhii metropolitane se cereau dar conducãtori energici ºi pricepuþi, care sã fie în
stare sã îndrepte lucrurile, tãind din rãdãcinã multe rele. Douã locuri de episcop
trebuia iarãºi sã fie ocupate, pentru a împlini vacanþele lãsate de cei ce erau sã
se aleagã mitropoliþi.
Guvernul liberal avea dar sã prezideze la alegerea a patru chiriarhi noi. Ce
a fãcut el? Fãcut-a politicianism din aceste alegeri? Cãutat-a sã cãpãtuiascã patru partizani cu niºte posturi aºa de râvnite? Pus-a la o parte interesele bisericii
pentru a se îngriji numai de interesele lui de partid? Sã spunã aceia care au vãzut
ce s-a fãcut.
Dintre cei patru aleºi, unii erau consideraþi ca având pronunþate simpatii
conservatoare; alþii nu le aveau de niciun fel. Unul din ei avusese cu mine, cu
1. E vorba de mitropolitul Partenie Clinceni.
2. Adicã Iosif Gheorghian.
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câteva zile mai înainte, un conflict destul de serios. Din contrã, printre cei nealeºi erau unii pe care-i socoteau unii ca având înclinãri pentru noi. Nimic din
acestea nu am luat în seamã. Am ales pe aceia pe care i-am crezut cei mai
demni, fãrã nicio altã consideraþie. Am avut astfel mulþumirea de a vedea, în
ziua alegerii, pe dl G.Gr. Cantacuzino strângându-mi amândouã mâinile ºi
felicitându-mã pentru alegerile fãcute, „care, zicea d-sa, sunt cele mai bune ce
se puteau face“. Iar dlui Carp, care, cu douã-trei zile mai înainte, îmi exprimase
dorinþa de a vedea pe lista celor propuºi pe un oarecare arhiereu, îi arãtasem cã
noi deja hotãrâsem sã-l propunem pentru alegere.
Aºa ºtiu liberalii sã aleagã pe aceia cãrora li se încredinþeazã interese publice. Ei ºtiu sã impunã tãcere preferinþelor lor ºi sã nu aibã în vedere decât interesul þãrii. Dar chipul acesta de a-ºi înþelege datoria este aºa de departe de mentalitatea adversarilor noºtri, încât nu numai cã ei sunt incapabili de a-l practica, dar
nici nu le poate intra în minte cã-l pot practica alþii. Le-a fost imposibil sã creadã
cã P.S. L. Atanasie ºi Pimen au putut fi ridicaþi aºa de sus fãrã sã se fi fãcut tocmealã cu dânºii, fãrã sã li se fi impus înscrierea în clubul liberal ºi condiþia de a
susþine legea contra convingerilor lor. În Partidul Conservator aceasta este regula
ºi se crede cã ea este aºa de logicã ºi naturalã, încât nici nu se socoteºte cã ar mai
fi necesarã oarecare mãsurã ºi oarecare pudoare în practicarea ei. Iacã pentru ce
dl Arion nu poate încã crede cã alegerea celor doi mitropoliþi a putut fi dezinteresatã. De aceea le aruncã mereu în faþã, ºi a repetat-o ºi deunãzi, injuria cã s-a
fãcut cu ei un târg ºi cã sprijinul ce au dat legii a fost interesat. Iacã de unde a
ieºit calificativul de „Mitropolit liberal“ aplicat P.S. Atanasie de organul oficios
al Partidului Conservator, repetat în timpul procesului de astãvarã ºi plãtit aºa de
scump de cãtre dânsul. Dl Arion nu a putut admite ca liberalii sã fi numit altceva
decât mitropoliþi liberali.
Felul acesta de a înþelege nu trebuie sã surprindã. El nu este decât urmarea
sistemului întreg de guvern conservator, dupã care funcþiunile publice nu sunt
decât moneda cu care se plãteºte fidelitatea partizanilor. Pentru ce un mitropolit
ar fi sustras de la aplicarea lui mai mult decât un inspector ºcolar, spre exemplu?
* * *
Tot în legãturã cu aceastã mentalitate specialã, nu pot sã trec sub tãcere o
altã dovadã de gradul pânã unde merge amestecul acesta de politicianism în
treburile bisericeºti.
Se ºtie în ce împrejurãri a fost silit sã se retragã din scaun I.P.S. Partenie, fost
mitropolit al Moldovei. Toatã vremea conservatorii au acuzat pe acest chiriarh cã
ar avea simpatii liberale ºi din cauza aceasta nu i-au menajat atacurile lor. Cu
toate acestea au putut vedea de câtã energie liberalii nu s-au sfiit sã uzeze faþã de
dânsul, când interesul bisericii a cerut aceasta.
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S-ar fi crezut cã dovada aceasta de nepãrtinire trebuia sã mulþumeascã pe
conservatori; dar nu a fost aºa. Organul lor oficios a pornit campanie contra guvernului liberal ºi pe tema aceasta, inventând nu ºtiu ce povestiri inepte în
privinþa demisiei lui Partenie.
Întru ce ar fi fost în interesul bisericii ca demisia lui Partenie sã fie revocatã
ºi el sã fie readus în scaunul Moldovei? În nimic; din contrã. Campania începutã
nu putea decât sã încurajeze unele ambiþii ºi unele intrigi care ar fi contribuit sã
mãreascã încã tulburarea în bisericã. Dar a fost scris, se vede, cã conservatorii
nu vor lãsa sã le scape nicio ocazie de a dovedi pornirile lor de politicianism
neinteligent ºi fãrã scrupule.
Când aceasta era atitudinea Partidului Conservator, când aºa de puþin se
preocupa el de interesele cele mai mari ale bisericii, îndatã ce i se pãrea cã poate
câºtiga ceva din sacrificarea lor, se putea lesne prevedea cum se va purta el faþã
de scandalul cãruia i-a dat început fostul episcop de Roman în ziua de 12
octombrie 1909.
Acest act nesocotit a produs cea mai mare bucurie în lagãrul junimist. Incidentul bisericesc care sã rãstoarne guvernul liberal, pe care nu putuserã sã-l
provoace la martie precedent, venea acum el de la sine. De aceea, departe ca acest
pretins partid al ordinii sã dezaprobe cu energie actul P.S. Gherasim, aºa cum era
de datoria oricãrui om de ordine ºi prevãzãtor, el s-a grãbit sã-i dea cea mai deplinã adeziune ºi sã-l încurajeze în toate felurile. Presa lui într-un glas cânta meritele episcopului de Roman, îl proclama ca om sfânt, om de caracter, singurul
chemat sã cureþe relele din bisericã. De altã parte, aceeaºi presã provoca pe guvern
sã ia mãsuri pentru restabilirea ordinii ºi devãrsa asupra lui un potop de injurii
pentru cã nu punea la regulã pe P.S. Gherasim. Pentru a-l aþâþa, îl acuza de slãbiciune, de lipsã de curaj ºi de energie. În una din primele ºedinþe dupã deschiderea
Camerei, însuºi ºeful partidului, dl Carp, vorbea cu solemnitatea cuvenitã despre
principiile conservatoare, despre ordinea publicã ca bazã a statului, ºi fãcu vinã
guvernului cã nu poate sã punã la regulã pe cel rãzvrãtit; adãugând cã, dacã ar fi
d-sa ºef de guvern, ar ºti ce trebuie sã facã. Cuvintele acestea le sublinia cu un gest
de ameninþare pentru barba episcopului de Roman.
Toate acestea nu erau decât continuarea aceluiaºi sistem de duplicitate de
care avusesem dovezi cu câteva luni mai înainte. Tactica adversarilor noºtri era
evidentã. Pe de o parte împingeau la represiune; dar pe de alta, ei creau prin toate
mijloacele o atmosferã favorabilã împrejurul episcopului de Roman. Lucrul nu
era greu, pentru cã opinia publicã se înºealã lesne de aparenþe, ºi ea este de felul
ei dispusã sã ia partea celor care pozeazã ca apãrãtori ai unui principiu; ºi lucrul
era cu atât mai lesne, cu cât nimeni nu cunoºtea pe P.S. Gherasim ca episcop ºi nu
ºtia în ce chip îºi conducea el eparhia lui ºi modul cum înþelegea el sã aplice acolo
principiile pe care le proclama din gurã. În faþa acestei situaþii, oricare ar fi fost
atitudinea guvernului, opoziþia îºi propunea sã profite de ea. Dacã nu lua mãsuri
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pentru pedepsirea vinovatului, era sã-l acuze cã nu ºtie sã guverneze ºi nu e în
stare sã menþinã ordinea; iar dacã ar fi fãcut cel mai mic gest de represiune, tulburãrile de stradã erau gata. Amintirea incidentelor din vremea afacerii Ghenadie1
licãrea în ochii celor ce stau la pândã, ºi nu se îndoiau ei cã le-ar fi fost lesne sã
rãscoale câteva sute de indivizi ameþiþi de aureola creatã tot de ei în jurul P.S.S.
Gherasim, sã se coboare cu ei în stradã ºi sã facã viaþa guvernului imposibilã.
Urmãream zi cu zi aceste uneltiri.
Este evident cã guvernul ar fi comis o greºealã neiertatã dacã ar fi cãzut în
cursa care i se întindea în mod aºa de grosolan. La ce ar fi fost bun sã se aplice
vreo pedeapsã lui Gherasim, pe câtã vreme ea nu ar fi servit decât sã-i dea aureola de martir în ochii acelora pe care tactica opoziþiei se muncea ca sã-i amãgeascã? Dacã s-ar fi dat o pedeapsã, trebuia ca ea sã aibã de efect atât readucerea
ordinii tulburate de P.S. Gherasim, cât ºi ca sã serveascã de exemplu pentru alþii
care s-ar mai fi încercat sã facã ca dânsul. Dar opoziþia nu aºtepta decât un semn
de energie, pentru ca sã se solidarizeze cu dânsul, sã reînceapã o campanie ca cea
de la 1896 ºi, la prima datã când ar fi putut, sã-l readucã la loc cu toate onorurile,
ca despãgubire pentru martiriul suferit… ºi pentru cã va fi servit sã aducã în fine
la mult dorita putere pe mult încercaþii opozanþi.
Trebuia sã fac sã nu reuºeascã acest plan pãtimaº ºi imoral. De aceea am
lãsat pe P.S. Gherasim sã-ºi continue anatemele, ºi pe opoziþie sã-i cânte laudele, ºtiind bine cã voi avea o ocazie când sã risipesc dintr-odatã atmosfera
mincinoasã care se tindea sã se creeze. Atunci era sã fie mai lesne a se lua faþã
de P.S. Gherasim mãsurile ce merita.
Ocazia aceasta mi-a oferit-o interpelarea pe care mi-a fãcut-o dl Disesscu la
Senat în ziua de 15 decembrie 1909. În rãspunsul ce i-am dat, nu am lipsit sã arãt
pe P.S. Gherasim aºa cum este; ºi pentru aceasta nu am avut decât sã înºir o parte
din faptele P.S.S. pe care le cunoºteam, parte care însã a ocupat douã ºedinþe2. Dl
Arion, pentru trebuinþa cauzei sale, a spus cã eu am insultat, ºi încã în mod trivial,
pe episcopul de Roman. Repet încã o datã cã aceasta nu este adevãrat. ªi nici nu
aveam nevoie sã recurg la asemenea mijloace: singurele fapte expuse de mine au
fost de aºa fel, cã au stârnit în cel mai înalt grad indignarea Senatului ºi a numerosului public care umplea tribunele. ªi cu toate acestea eram departe de a fi spus
tot ce ºtiam, ºi în special nu am zis niciun cuvânt în chestia destituirei de la
Râmnicul Vâlcii, deºi aveam actele la mine.
P.S.S. a crezut de cuviinþã sã-mi rãspundã, într-un mod pe care P.S.S. îl
socoteºte cã a fost victorios, dar care n-a fãcut decât sã întãreascã opinia despre
dânsul pe care ºi-o fãcuse Senatul în urma vorbirei mele.
1. E vorba de caterisirea pronunþatã de Sinod contra mitropolitului Ghenadie ºi de scandalurile ce s-au produs când autoritãþile judecãtoreºti l-au silit a pãrãsi Palatul mitropolitan
(1896), dupã care a urmat retragerea guvernului lui D.A. Sturdza, înlocuit de guvernul lui
P.S. Aurelian.
2. Vezi vol. VI, p. 281 ºi urm.
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Rezultatul a fost o moþiune votatã de Senat, prin care se stigmatiza cu energie purtarea episcopului de Roman. ªi am motive de a crede cã, în urma ºedinþei
aceleia, mulþi dintre aceia care luaserã apãrarea P.S. Gherasim ºi-au schimbat cu
totul pãrerile în privinþa P.S.S.
* * *
ªedinþele Senatului din 15, 16 ºi 17 decembrie îmi serviserã dar pentru a
zãdãrnici prima parte din planul adversarilor. Demascasem pe autorul rãzvrãtirii, îl arãtasem lumii aºa cum este ºi risipisem aureola interesatã cu care umbla
sã-l înconjoare ei. În urma celor petrecute la Senat, care la nevoie puteau sã fie
urmate de o acþiune energicã prin presã, ºi chiar de trimiterea P.S.S. înaintea
Curþii de Casaþie pentru purtarea sa în afacerea de la spitalul din Focºani, unde
nesocotise o lege ºi o sentinþã a acelei înalte Curþi, ar fi fost greu pentru opoziþie
sã mai ducã campanie pe tema sfinþeniei P.S. Gherasim. De aceea acum era
momentul de a se merge mai departe; ceea ce am ºi fãcut.
Chiar în luna aceea fusese convocat Consistoriul Superior Bisericesc în prima
sa sesiune dupã înfiinþarea lui. Îndatã dupã dânsul s-a deschis sesiunea Sinodului,
ºi principala afacere cu care a avut sã se ocupe a fost chestia episcopului de
Roman, care, cu câteva zile mai înainte, publicase o a doua broºurã, prin care stãruia în totul în cele cuprinse deja în broºura sa de la 12 octombrie.
Atât pentru a se conforma canoanelor, cât ºi povãþuit de un spirit creºtinesc
de împãciuire, Sinodul încercã mai întâi sã readucã pe P.S. Gherasim la calea
dreaptã prin sfaturi ºi vorbe blânde. Pentru aceasta, a delegat pe lângã dânsul pe
doi membri din sânul sãu. Dupã douã zile de tratative, conduse nu de P.S.S.
însuºi, ci de acei care-l consiliau ºi-l conduceau în acþiunea sa, P.S.S. constanþi
sã vinã sã ia parte la ºedinþele Sinodului, ºi a ºi venit la cea din 22 decembrie.
De unde însã se credea cã totul s-a aplanat, deodatã P.S.S. se scoalã ºi citeºte o
nouã declaraþie cã persistã în atitudinea sa de mai înainte ºi pleacã din Sinod.
Peste noapte, banda neagrã îºi exercitase influenþa.
De astã datã rãbdarea Sinodului a ajuns la marginea ei. În aceeaºi ºedinþã,
unanimitatea lui era decisã sã înceapã imediat formele pentru darea în judecatã a
episcopului de Roman, judecatã al cãrui sfârºit era neîndoios, date fiind canoanele
care pedepsesc cu caterisirea rãzvrãtirea contra ºefilor ierarhici, precum ºi revolta
care cuprinsese pe toþi membrii Sinodului. Numai dupã stãruinþa mea s-a amânat
începutul procesului pânã la prima ºedinþã din ianuarie. Cauza este cã peste douã
zile începeau sãrbãtorile ºi cã ar fi avut un efect deprimant asupra creºtinilor ca
asemenea zile sã se treacã sub impresia unui proces ca acesta.
Cu toate acestea, Sinodul tot a þinut sã accentueze atitudinea sa ºi, în aceeaºi ºedinþã, a adresat episcopului de Roman un energic avertisment, prin care
dezaproba purtarea lui în chestia legii sinodale, declara de nule anatemele sale
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ca contrarii canoanelor, îi ordona sã pomeneascã pe chiriarhul sãu în slujbele
sfinte ºi reproba purtarea sa rãzvrãtitã.
* * *
Acestea au fost împrejurãrile în mijlocul cãrora s-a încheiat anul 1909.
Nimeni nu-ºi fãcea iluzia cã avertismentul Sinodului era sã aibã vreun efect. Toþi
se convinseserã cã alte mobile decât canonicitatea legii îl împingeau pe P.S.
Gherasim. De aceea toþi erau deciºi sã curme scandalul prin singura mãsurã
potrivitã împrejurãrilor, ºi care era scoaterea din scaun ºi reducerea la neputinþã a
rãzvrãtitului. De altã parte, guvernul era hotãrât sã dea tot sprijinul Sinodului. În
aceasta, el era sigur cã era sã întâlneascã sprijin ºi în opinia publicã sau cel puþin
în cea mai mare parte dintr-însa, de vreme ce de o lunã se produsese o mare
schimbare într-însa, în urma luminii ce se revãrsase asupra afacerii. Cât pentru
opoziþie, era posibil ca ea tot sã încerce a face tulburãri, cu toate ameninþãrile dlui
Carp din Camerã contra P.S. Gherasim; dar fiecare avea sã poarte rãspunderea
faptelor sale, unii pentru cã au tulburat ordinea, iar alþii pentru cã ºi-au fãcut
datoria de a o menþine. Iatã însã cã în ziua de 6 ianuarie 1910, îmi cere o audienþã
confidenþialã dl Chiricescu, amicul intim ºi consilierul principal al episcopului de
Roman. Cu aerul sãu cucernic, d-sa scoate din buzunar un pachet de scrisori
vechi, alege una din ele ºi mi-o citeºte, subliniind cu înþeles anumite fraze ºi cuvinte, ca sã mã facã sã le pricep mai bine. Aceasta era scrisoarea, despre care am
pomenit ºi mai sus, dar a cãrei existenþã nici nu o bãnuisem pânã atunci ºi pe care,
cu 11 ani mai înainte, în septembrie 1899, P.S.S. Atanasie, pe atunci episcop al
Râmnicului, o adresase dlui Chiricescu, amicul sãu cel mai intim, pentru a-i cere
un oarecare serviciu. Amicul intim, omul în care un prieten îºi pusese toatã încrederea, profesorul superior a cãrui chemare era de a forma sufletul viitorilor preoþi,
de a-i îndruma pe calea moralei, a curãþeniei sufleteºti, a cinstei, a iubirii de
aproapele, care face partea cea mai aleasã ºi cea mai frumoasã a chemãrii preotului; omul acesta care ocupa în societate un loc înalt rezervat numai naturilor
alese, când primise scrisoarea lui Atanasie, ceea ce a înþeles a fost cã ea putea sã
fie într-o zi o armã ºi un mijloc de câºtig pentru dânsul, îºi închipue cineva toatã
monstruozitatea purtãrii acestui om, necomensurabilã perversitate a acestui suflet,
care fãrã nicio cauzã îºi trãdeazã astfel pe cel mai bun prieten al lui chiar în
momentul când acesta îi dã cea mai mare dovadã de încredere; care, cu anticipaþie
de ani întregi, calculeazã ºi-ºi pregãteºte folosul ce va trage într-o zi din
imprudenþa aceluia ce nu cunoscuse îndeajuns pe cel în care se încredea! Pe noi
ne tulburã ºi ne revoltã închipuirile poeþilor, care ne descriu asemeni perversitãþi
ce ies din nivelul comun, ne indignãm în faþa unuia ca don Salluste(33)sau ca
Iago(34); dar dintre aceºtia unul era un vrãjmaº ºi celãlalt era o slugã. Niciunul din
ei nu era prietenul intim al celui cãruia îi pregãtea trãdarea, cu atâta vreme înainte,
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nici nu avea rãspunderea pentru atâtea suflete tinere, cum are un profesor, ºi încã
profesor universitar, ºi încã la teologie.
Ascultam îngrozit lectura pe care mi-o fãcea dl Chiricescu, cu glasul lui
potolit, cu miºcãrile lui cuvioase; îl ascultam când îmi vorbea punând ochii în
pãmânt cu evlavie, urmãream ºirul gândurilor lui pe când, cu cea mai deplinã
liniºte, comitea cea mai mare infamie ce se putea închipui, ºi-mi ziceam cã am
în faþa mea o fiinþã în adevãr excepþionalã, care reuºise sã întrupeze în ochii mei
un adevãrat cap-de-operã de fãþãrnicie, perversitate ºi rãutate.
Dar dupã ce a plecat din casa mea, dupã ce am curãþit locul pe unde cãlcase,
trebuia sã vãd ce este de fãcut. Dl Chiricescu venise la mine în numele episcopului de Roman ºi-mi citise scrisoarea aceea, ca sã-mi spunã cã, în caz când s-ar
încerca condamnarea lui Gherasim, el are cu ce se apãra. Apãrarea aceasta ar fi
fãcut, fãrã îndoialã, un imens rãu bisericii, pe care P.S. Gherasim pretindea cã o
apãra. Se adãuga dar un act de adevãrat ºantaj faþã de Sinod ºi de mine, pe lângã
toatã fãþãrnicia, invidia ºi rãutatea de pânã acum. Abia acum înþelegeam eu
intervenirea dlui Chiricescu faþã de dl P. Gârboviceanu, cu câteva zile înainte de
alegerile de mitropolit, cã nu va fi pace în bisericã dacã P.S. Gherasim nu va fi
ales. ªtia Prea Sfântul cã are cu ce-ºi realiza ameninþarea.
În zilele care au urmat dupã audienþa sa, dl Chiricescu a avut grija sã meargã din uºã în uºã, la toþi membrii Sinodului ºi la mai mulþi oameni politici însemnaþi, recitind fiecãruia aceeaºi scrisoare ºi repetând cele ce-mi spusese mie.
Este uºor de înþeles cã întâmplarea aceasta a schimbat cu totul starea
lucrurilor din ceea ce era ea la 22 decembrie precedent. Dat fiind fondul moral
al celor cu care aveam a face, era neîndoios cã ei vor uza fãrã niciun scrupul de
arma ce aveau în mânã; era sigur cã, pentru a lovi în vrãjmaºul lor, ei se vor sili
sã dea loc la cel mai mare scandal posibil. Fãrã îndoialã cã lucrul în sine nu avea
gravitatea pe care voiau sã i-o atribuie cei interesaþi; un fapt vechi de 11 ani,
necunoscut de nimeni; care nu dãduse loc la niciun scandal, ºi care nu fusese
urmat de niciun altul, era desigur mult mai puþin grav decât altele, asupra cãrora
cu atâta uºurinþã lumea închide ochii. Dar mai ºtiam cã fãþãrnicia are ºi ea
drepturile ei pe lume, ºi cu dânsa cine poate sã lupte?
Cu toate acestea, ar fi fost încã chip a se evita scandalul, dacã cel puþin acum
toþi oamenii de bine ar fi înþeles cã sunt datori sã se coalizeze contra infamei
þesãturi care se dãduse pe faþã, cãci era la mijloc o chestie de interes naþional, iar
nu de partid. Dar curând am vãzut cã la aºa ceva nu mã puteam aºtepta. Oamenii
politici conservatori nu puteau nici acum sã se înalþe mai presus de meschinãria
micilor lor calcule ºi pasiuni ºi, precum cu un an înainte nu mã putusem sprijini
pe concursul nimãnui dintre dânºii pentru a face o reformã de toþi recunoscutã ca
utilã, nici acum nu puteam conta nici mãcar pe neutralitatea adversarilor.
În adevãr, deºi ºtiam cã dl Chiricescu îºi purtase misiunea pe la mai mulþi
dintr-înºii, deºi ºtiam cã unii din ei afectaserã sã facã pe indignaþii – numai de
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formã, dupã cum au dovedit evenimentele pe urmã – cu toate acestea nimic în purtarea partidului lor nu arãta semnele unei schimbãri de atitudine; totul arãta cã-ºi
propuneau sã profite ºi de acest nou element, adus înainte, cu toatã nedemnitatea
lui, precum cãutaserã sã profite ºi pânã atunci de tot felul de arme, fãrã alegere.
Se înþelege cã în ziua de 11 ianuarie 1910, când Sinodul s-a întrunit din nou
dupã sãrbãtori, dispoziþiunile membrilor lui se schimbaserã. De unde la 22 decembrie cu mare greutate cãpãtasem de la ei o amânare a mãsurilor de luat
contra P.S. Gherasim, acum fiecare din ei vorbea de noi încercãri de împãcare.
Cine ar putea sã le facã o vinã din acestea? Fiecare din ei prevedea cã un imens
scandal ameninþã biserica ºi se gândea la rãspunderea ce avea.
ªi cu toate acestea chiar atunci s-ar fi putut curma rãul. Se putea caterisi
principalul vinovat, precum merita, ºi închide într-o mãnãstire, sub pazã bunã;
se putea lovi ºi sparge cuibul bandei infame, ai cãrei principali membri erau
accesibili loviturilor, ºi erau mijloace pentru aceasta; ºi, pe urmã, dacã presa
evreiascã a P.S. Gherasim ar fi încercat sã strige, se putea duce o campanie de
presã fãrã nicio cruþare, care ar fi demascat pe deplin pe adevãraþii vinovaþi ºi
i-ar fi fãcut sã disparã pentru totdeauna sub povara dispreþului public.
Da, se puteau face toate acestea, însã cu o condiþie, anume ca oamenii de stat
demni de acest nume sã fi înþeles gravitatea situaþiei, sã-ºi fi dat seama cât de meschin ºi cât de nepatriotic era de a cãuta sã profite de asemenea împrejurãri periculoase pentru þarã într-un interes josnic de partid. Dacã nu, departe ca scandalul sã
se înãbuºe, el era sã izbucneascã ºi mai mare, alimentat ºi de pasiunile politice pe
lângã acele ale P.S. Gherasim ºi ale acoliþilor sãi, ºi în cele din urmã triumful era
sã fie tot al celor rãi. Atunci, ce folos mai puteau avea mãsurile de rigoare?
De aceea Sinodul, în ºedinþele de la 11 ºi 13 ianuarie, a consimþit, ºi nici eu
nu m-am opus ca, în loc de a începe formele judecãþii, sã caute din nou un chip
de împãcare. În cele din urmã, s-a ajuns la acordul din 13 ianuarie, despre care
am vorbit mai sus. Dar nici aceasta nu a servit la nimic, cãci peste trei sãptãmâni, la 3 februarie, P.S. Gherasim provocã cunoscutul incident despre care de
asemenea am vorbit ºi care i-a servit de pretext pentru a reîncepe scandalul încã
cu mai mare furie decât înainte.
De atunci, P.S. Gherasim nu a mai cunoscut niciun frâu. Încurajat de impunitatea de care se bucura ºi simþind cã ajunsese la preþ, ca element de tulburare în
acþiunea violentã la care se deda opoziþia ºi care a culminat în noaptea de 28
aprilie, P.S.S. nu a mai crezut de nevoie sã-ºi mai ascundã jocul. Dupã 3 februarie,
despre necanonicitatea legii nu se mai vorbeºte. Ea devenise o armã învechitã care
se arunca la o parte dupã ce-ºi fãcuse serviciul de a reîncepe tulburarea, ºi se înlocuia cu altele noi, mai proprii pentru a întreþine curiozitatea deja saturatã a publicului ºi a-i aduce noi excitãri. De aici înainte, afacerea ia pe faþã adevãratul
caracter pe care-l avusese totdeauna, ºi care cu ipocrizie fusese ascuns pânã
atunci, acela de luptã personalã contra I.P.S. Atanasie, Mitropolitul Primat, a cãrui
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detronare se urmãreºte prin toate mijloacele ºi fãrã cea mai micã menajare, nici
mãcar de formã, pentru interesul bisericii.
Tactica de asemenea s-a schimbat. De unde pânã aici P.S. Gherasim arunca
pe fiecare sãptãmânã câte o anatemã ºi cerea sã se schimbe legea hic et nunc(35),
de aici înainte pretinde sã fie chemat la judecatã înaintea Sinodului, atât P.S.S.
cât ºi I.P.S. Atanasie, pe care-1 acuzã acum de imoralitate. Pe de altã parte,
complicii sãi inventau ºi propagau tot felul de calomnii pe seama mitropolitului
ºi lãsau a se înþelege cã þin în rezervã alte orori ºi mai mari pentru ziua judecãþii.
Dacã P.S. Gherasim dobândea ce cerea, îºi propunea ca în ziua judecãþii sã
ridice cu zecile ºi cu sutele martorii mincinoºi, ca sã-i aducã la Sinod. Era vorba
dar sã se înjghebeze, de astã datã înaintea Sinodului, scandalul pe care cu un an
mai înainte unul din complicii sãi încercase fãrã succes sã-l ridice înaintea
Curþii cu juraþi. De astã datã însã, intrând în acþiune chiar capii, se spera cã succesul va fi desãvârºit.
La aceasta eu m-am opus din toate puterile ºi pânã în ziua din urmã a ministerului meu. Opoziþia junimistã, credincioasã sistemului sãu de duplicitate, striga
cât o þinea gura cã guvernul nu e în stare sã rezolve criza. Gazetele sale, pe de o
parte cântau laudele episcopului de Roman, iar pe de alta cereau judecarea lui ºi
introduseserã în coloanele lor o rubricã nouã, în care numãrau zilele de când urmeazã scandalul. Cât despre gazeta personalã a P.S. Gherasim, despre dânsa nici
nu mai vorbim.
Era evident cã unii din interes, alþii din urã ºi rãzbunare, alþii împinºi de un
politicianism josnic, dar toþi inconºtienþi sau nepãsãtori de interesul bisericii,
împingeau la un scandal fãrã precedent.
Eu aceasta nu am voit-o ºi nu am lãsat sã se facã. Au putut sã spumege un an
întreg P.S. Gherasim ºi tovarãºii sãi, dar nu le-am permis sã capete ceea ce voiau.
Nu voiam ca în vremea cât eram eu ministru sã sufere biserica cea mai mare ruºine
ºi înjosire, în care se înverºunau sã o împingã ceata fariseilor ºi cãrturarilor fãþarnici.
ªi aceasta nu a fost. Am lãsat ca acest oprobriu, pe care-1 voiau ºi-1 cãutau oamenii
de la 28 aprilie sã facã sã-l sufere biserica, sã-l sufere chiar aceia care erau principalii
vinovaþi. ªi aºa a fost. Aceasta a fost pedeapsa lor, pedeapsã bine meritatã.
Cât pentru mine, se poate pune întrebarea: ce aºteptam ºi ce speram? Nu
aºteptam ºi nu speram nimic. Mã convinsesem cã nu era nimic de aºteptat, nici de
la mãrimea ºi curãþenia de suflet a P.S. Gherasim, nici de la morala dlui Chiricescu,
nici de la patriotismul ºi buna credinþã a oamenilor dlui Carp. Cu altfel de adversari
puteam spera cã poate-ºi vor veni în cunoºtinþã, cã vor înþelege ce fac ºi se vor opri.
În cazul acesta, mã bizuiam sã reduc la neputinþã pe P.S. Gherasim ºi pe ai sãi. Dar
eu nu puteam spera aºa ceva. Mã aflam în situaþia în care era, în seara zilei de la
Waterloo(36), comandantul ºef al aliaþilor, când, lovit din toate pãrþile, având toate
careurile sale sparte ºi împrãºtiate, afarã de douã, fãrã nicio speranþã de nicãieri,
rãspundea celor ce-l întrebau ce ordine mai dã: „Ordinul meu este sã rezistaþi
mereu.
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– Dar speri ceva?
– Nu sper nimic; dar trebuie sã rezistaþi pânã la ultima extremitate“.
Aºa am fãcut ºi eu. Am rezistat cu încãpãþânare, cu deznãdãjduire. Nu am
putut scãpa biserica de ruºinea în care a împins-o P.S. Gherasim ºi cu ai sãi,
pentru cã adversarilor mei le-a lipsit, pânã la momentul din urmã, ºi conºtiinþa
situaþiei, ºi simþul cel mai elementar al datoriei lor faþã de þarã; dar am scãpat cel
puþin, ºi eu, ºi partidul meu, de rãspunderea de a fi contribuit mãcar cât de puþin
la desãvârºirea ei ºi de a fi fãcut tot ce s-a putut pentru a o împiedica. Pãcatul
pentru cele întâmplate au sã-l poarte întreg aceia care singuri sunt responsabili
de dânsele.
Sinodul ºi-a dat seama de situaþie ºi s-a unit cu modul acesta de a vedea. O
greutate, trecãtoare de altminteri, a venit la un moment dat însuºi din partea
Mitropolitului Primat, care, exasperat, cerea sã fie pus faþã în faþã cu acuzatorul
sãu, convins fiind cã dreptatea lui va triumfa.
Iatã care este explicaþia atitudinii mele ºi a Sinodului în timpul acestei triste
perioade. Ea a avut rostul ºi socoteala ei, iar nu ca a dlui Arion pe care vom
analiza-o la rândul ei, ºi vom vedea cât valoreazã.
S-a silit dl Arion sã facã spirit asupra formulei „Nul ºi neavenit“ cu care
Sinodul punea la dosar diatribele fostului episcop de Roman. De când sunt pe
lume, junimiºtii, urmând exemplul ºefului lor, aleargã dupã spirit. Ce prind, e
altceva. Dar e cert cã din cauza aceasta, ei nu au mai avut vreme sã înveþe cum
trebuie cineva sã se ocupe de lucrurile serioase. De aceea, tot ce fac poartã
stigmatul acelei iremediabile superficialitãþi, care s-a dat pe faþã în mod aºa de
dezastruos de 14 luni încoace. De nu s-ar fi molipsit ºi d-sa de boala aceasta a
partidului sãu, dl Arion s-ar fi putut întreba dacã nu este vreo cauzã pentru care
se þinea în aceastã rezervã un guvern, care trecuse peste greutãþi mai mari decât
acestea ºi care putuse, pentru prima oarã, dupã un lung ºir de ani, sã vadã
întregul Sinod unit ca un singur om în lupta lui pentru apãrarea bisericii. Cine
ºtie, de-ºi punea întrebarea aceasta, poate i-ar fi gãsit rãspunsul. Dar sã-ºi dea
atâta bãtaie de cap nu era în deprinderile partidului junimist.
* * *
Îmi rãmân puþine lucruri de adãugat, ca sã termin cele ce aveam de spus în
privinþa liniei de purtare a Partidului ºi guvernului Liberal faþã de criza bisericeascã.
S-a vãzut din cele ce preced cu câtã obiectivitate, cu câtã lipsã de pasiune
ºi de consideraþii politice, cu câtã dorinþã sincerã de a lucra numai pentru binele
bisericii a lucrat el cât timp a þinut frânele guvernului.
Linia aceasta de purtare nu avea sã se dezmintã niciun moment ºi dupã
retragerea liberalilor de la guvern.
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Chiar în ziua când ºeful Partidului Liberal a cedat locul dlui P. Carp, d-sa
i-a declarat cã noul guvern nu va avea sã întâmpine nicio greutate pe chestia
bisericeascã din partea sa ºi a partidului sãu. Mai mult decât atât: a adãugat cã
dacã cumva concursul Partidului Liberal ar fi necesar pentru rezolvarea crizei,
el nu va fi refuzat. Cu prezumþia sa caracteristicã, dl Carp, care chiar în
momentul acela cunoºtea chestia aºa de puþin încât a cerut de la dl Brãtianu sã-i
spunã „cum mai stã afacerea“, a crezut cã poate sã facã da sè(37).
Promisiunea fãcutã de noi a fost þinutã cu scrupulozitate. Nici oamenii noºtri
politici, nici presa noastrã nu au provocat nicio polemicã, nu au îndreptat niciun
atac contra guvernului pe chestia bisericeascã. ªi doar ne trebuia multã stãpânire
de sine, ca sã putem pãstra aceastã atitudine; cãci presa conservatoare, incapabilã
de a o înþelege ºi a o aprecia, nu s-a abþinut un singur moment de la injuriile cele
mai nedemne ºi contra mea personal, ºi contra partidului liberal, pe tema conflictului bisericesc însuºi dl Arion nu a lipsit, de multe ori, în interviuri anume
provocate ºi în alte ocazii, sã profite de fãgãduiala ce dãdusem, îndreptând contra
mea atacuri la care ºtia cã nu voi rãspunde. ªi cu toate astea când un ziar liberal,
exasperat într-o zi de atâta lipsã de cuviinþã ºi de vãdita incoerenþã cu care guvernul îºi ducea barca în timpul procesului de astãvarã, a fost silit sã dea un rãspuns
la atâtea violenþe, dl Arion a fost acela care a gãsit cã liberalii îi fac viaþa grea.
Îi rog sã creadã cã, dacã liberalii ar fi avut aceastã dorinþã, dacã ar fi avut
ºi ei mentalitatea adversarilor lor ºi lipsa lor de scrupule, le-ar fi fost foarte uºor
sã le întoarcã cu prisos neajunsurile ce suferiserã de la dânºii; nu ar fi avut decât
sã copieze ceea ce fãcuserã ei.

Procesul de la Sinod
Procesul care s-a desfãºurat în mai ºi iunie trecut1 înaintea Sinodului nostru
a fost cel maj spãimântãtor scandal de care a avut sã sufere vreodatã biserica
noastrã. El a fost rezultatul colaborãrii a mulþi factori care ºi-au unit silinþele lor
pentru a duce la acest rezultat. Patimile ºi setea de rãzbunare a P.S. Gherasim nu
au fost decât unul din aceºti factori. Alãturi cu dânsul a fost banda de care am mai
vorbit ºi care cuprindea pe cei care, prin alegerea P.S. Atanasie, se vãzuserã lipsiþi
de foloasele pe care pânã atunci o autoritate slãbitã de boalã ºi de vârstã îi lãsase
sã ºi le asigure; acei care, pentru un motiv sau altul, aveau a se teme de energia ºi
inteligenþa noului mitropolit; mulþimea tuturor tipurilor interlope, clerici sau
mireni, pe care orice tulburare îi scoate la suprafaþã, gata de pradã sau de scandal.
A mai fost amestecul pe faþã al vrãjmaºilor seculari ai bisericii noastre; aceºtia nu
puteau decât sã câºtige prin înlãturarea unui om care, cu cultura, inteligenþa ºi
1. Mai ºi iunie 1911.
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energia lui, putea sã fie o piedicã serioasã pentru uneltirile lor, precum ºi prin discreditul ce nu putea sã nu rezulte pentru biserica noastrã din scandalul pregãtit ºi
pus la cale cu atâta îngrijire. În fine, a mai fost politicianismul îngust ºi josnic, lipsa de simþ politic ºi de patriotism, lipsa de cunoaºtere ºi de pricepere a lucrurilor
ºi incoerenþa de care a dat dovadã ºi în aceastã afacere Partidul Conservator, ºi
înainte, ºi dupã venirea lui la guvern.
Toate acestea vor reieºi în mod evident din expunerea, oricât de succintã
sunt silit sã o fac aici, a desfãºurãrii procesului sinodal.
* * *
Se ºtie cu câtã stãruinþã, cu câtã violenþã, P.S. Gherasim, timp de mai bine
de un an, a cerut sã meargã în judecata Sinodului. Pentru P.S.S., atitudinea
aceasta avea avantajul sã-i dea un mijloc de a întreþine scandalul, arãtându-se în
acelaºi timp ca om care nu se teme de urmãrile faptelor sale.
Guvernul conservator, convins cã-i face pe voie, a lãsat ca procesul sã se
înceapã în sesiunea din mai 1911 a Sinodului. Dar atunci se vãzu un lucru neaºteptat: P.S. Gherasim, care pânã atunci striga cât putea cã vrea sã fie judecat, îl vedem
deodatã alergând la mijloacele unui avocat cunoscãtor în toate secretele ºicanei,
pentru a se sustrage de la judecatã. Mai nicio ºedinþã nu are loc fãrã incidente de
tot felul, care toate nu tind la altceva decât la aceea ca procesul sã nu sã poatã
judeca. O datã cere ca Primatul, deºi interesat în cauzã, sã nu asiste la ºedinþe.
Altãdatã recuzã ca judecãtori pe cei trei arhierei care, dupã regulament, fuseserã
însãrcinaþi de Sinod cu facerea raportului asupra dãrii sale în judecatã. Pe urmã nu
vrea sã admitã pe P.S. Pimen(38), Conon, Nifon(39), Teodosie(40), Nicodim(41) ºi
Humulescu(42), sub tot felul de pretexte, dintre care cea mai mare parte calomnii
culese de prin gazetele de scandal ºi de prin anticamere.
Dacã s-ar fi admis vreuna din aceste cereri, Sinodul nu mai putea întruni 12
membri judecãtori, cerut de unul din canoane, ºi atunci P.S. Gherasim era sã
invoce nulitatea sentinþei. Aºadar, P.S.S. cãuta prin subterfugii sã se sustragã de
la judecata pe care singur o ceruse; dovadã de marea încredere ce avea în dreptatea cauzei sale.
Înainte de a se începe procesul, Sinodul, în unanimitate în douã rânduri, a
fãcut cu stãruinþã apel la P.S.S. pentru împãcare. Sinodul dar îºi dãdea bine
seama cã nu era vorba de altceva decât de o chestie personalã cu Mitropolitul
Primat, deoarece o împãcare între ei ar fi pus capãt afacerii. Cele ce aveau sã se
petreacã în urmã erau sã arate ce mare dreptate avea Sinodul. Dar, dupã cum era
de prevãzut, P.S. Gherasim nici nu a voit sã audã de împãcare. Avea trebuinþã
P.S.S. sã i se îndestuleze pe deplin resentimentele sale.
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* * *
Procesul începu, ºi se vãzu îndatã care era adevãratul lui caracter. Ceea ce
se ºtia deja de demult de cãtre toþi aceia care cunoºteau în adâncul lor ºi
lucrurile, ºi pe oamenii care erau în prezenþã, a devenit atunci evident pentru
toatã lumea: procesul nu era decât regularea unei chestii curat personale între
P.S. Gherasim ºi Mitropolitul Primat. În adevãr, chiar de la început, toate învinovãþirile de erezie, de cãlcare de canoane, de plagiat, pe care P.S. Gherasim
le aruncase cu atâta dãrnicie asupra adversarului sãu, dupã ce au fost susþinute
un moment numai de formã, sunt pãrãsite îndatã, ºi toatã puterea atacurilor se
concentreazã asupra aceleia de imoralitate, cu care ºtia bine P.S.S. cã va excita
pasiunile cele urâte ºi curiozitatea bolnãvicioasã a acelei pãrþi din public pentru
care scandalul este hrana sufleteascã zilnicã. ªi nu a lipsit P.S.S. sã se sileascã
cu o adevãratã voluptate sã mãreascã scandalul prin toate mijloacele ºi servindu-se de tot felul de arme de care desigur, nu un episcop, ci cel mai neînsemnat
laic s-ar li crezut dezonorat atingându-le.
Fusese acuzat I.P.S. Atanasie cã într-o broºurã neînsemnatã, publicatã cu
câþiva ani mai înainte, plagiase pe un autor german. Calitatea acuzatorului se
cunoaºte prin aceea cã, înainte de a da la gazetã descoperirea sa, avusese grijã prin
douã scrisori sã înºtiinþeze pe S. Atanasie, pentru ca acesta sã ia mãsurile cuvenite;
preþul tãcerii îl fixase la 500 lei. Este articol în codul penal care pedepseºte aspru
pe cei care oferã sã nu divulge un secret în schimbul unei sume de bani. Dar P.S.
Atanasie se vede cã nu se temea ºi nu a depus suma. Acest act de ºantaj bine
caracterizat nu a lipsit de a fi utilizat de P.S. Gherasim. P.S.S., care nu ºtie nemþeºte, ºi care prin urmare nu putea verifica faptul prin sine însuºi, dupã cum cer
canoanele, nu se sfiise sã ºi-l însuºeascã contra unui frate al sãu întru Hristos; dar
canoanele nu au împiedicat pe P.S. Gherasim nici de la alte fapte rele.
Despre acuzarea de cãlcare de canoane, de erezie cum i-a plãcut P.S. Gherasim sã o numeascã, nu am nimic de adãugat pe lângã cele ce am spus mai sus. Þin
însã sã constat cã aceasta fusese acuzaþia principalã, aceea pe baza cãreia P.S.
Gherasim luase atitudinea sa de justiþiar ºi de martir, aceea pe care întemeiase
anatemele sale. ªi, cu toate acestea, ce loc a ocupat acuzaþia aceasta în proces? A
fost un simplu incident fãrã nicio importanþã, asupra cãruia P.S. Gherasim a trecut
repede; mai mult a insistat asupra lui I.P.S. Atanasie, a cãrui apãrare asupra acestui
punct a fost un adevãrat rechizitoriu, viguros ºi drept, contra acuzatorului sãu. Ceea
ce se poate reþine este numai faptul cã Sinodul, care era cel mai în drept ºi care în
repetate rânduri declarase deja cã legea din 1909 nu este întru nimic contrarã
canoanelor, a crezut necesar ca, în cursul procesului, sã cearã asupra acestui punct
pãrerea unor laici, care însã au avut sinceritatea sã se recuze, ca necompetenþi.
Dar, odatã înlãturate aceste chestii, ca unele din care P.S. Gherasim scosese
deja tot ce se putea scoate ºi care nu-l mai puteau ajuta mult în provocarea de
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scandal, P.S.S. ºi-a concentrat toatã puterea asupra acuzaþiei de imoralitate, pe care
nu o scosese la ivealã decât dupã ºedinþa Senatului din 3 februarie. Dar, fie pe
aceastã chestie, fie în numerosele incidente pe care le-a provocat, a fost evidentã
hotãrârea P.S.S. de a produce scandal ºi de a-i da proporþiile cele mai mari posibile.
În adevãr, cãrui alt mobil s-ar putea atribui acuzaþiunile infamante aruncate
de P.S. Gherasim asupra a 5 membri ai Sinodului? E adevãrat cã P.S.S. umbla
prin toate mijloacele sã facã sã se descompleteze Sinodul, ca sã scape de judecatã; dar era permis unui episcop sã recurgã la calomnii nedemne, pe care era incapabil sã le dovedeascã ºi pe care le culegea fãrã alegere din presa cea mai decãzutã sau din cancanurile plevei sociale? ªi nu se mulþumea ca asemenea infamii
sã le comunice Sinodului prin petiþii în formã, dar de vreme ce scopul lor era de
a produce scandal, se grãbea sã le ºi publice în cea mai compromisã foaie, de care
nu se atinge niciun om care vrea sã rãmânã curat, dar care P.S.S. îi servea de
organ oficial. Se înþelege cã pentru o asemenea întreprindere nu se putea gãsi o
foaie mai potrivitã.
Ce alt motiv putea sã aibã scotocirea de hârtioare vechi, pentru a introduce
intriga între I.P.S. Atanasie ºi P.S. Pimen ºi Timuº(43)?
Cãrui sentiment creºtinesc ceda P.S.S. când aducea în Sinod o scrisoare a P.S.
Partenie, care murise ºi care, în orice caz, era lipsit de orice autoritate moralã
pentru ca vorba lui sã aibã vreo greutate în dezbaterea ce se urma? Scrisoarea
aceea, deºi neiscãlitã, avea în ochii P.S. Gherasim meritul cã era scrisã la adresa
mea, pe aºa ton, încât întregul Sinod, ºi pânã ºi dl ministru Arion, au protestat
contra citirii ei. Spera P.S.S. cã ajutorul fostului mitropolit al Moldovei, cu care
era în termeni aºa de rãi, pe când acesta era în viaþã, îl va ajuta sã mãreascã
scandalul; ºi, de aceea, cu toatã oprirea Sinodului, nu a lipsit sã se ducã sã o
publice în gazeta sa.
Dar aceste explozii de rãutate nu sunt nimic pe lângã rafinarea cu care ele
s-au exercitat contra aceluia a cãrui pierdere cu deosebire o jurase blândul,
piosul ºi cucernicul episcop de Roman. Este de neînchipuit ferocitatea cu care
acest om urmãreºte pe inamicul lui pânã în cele mai neînsemnate pãsuri ale sale,
cum adunã cele mai mici indicii care ar putea servi pofta lui de rãzbunare, cum
cautã ºi grupeazã în jurul sãu concursul tuturor nemernicilor, cum cu sete ºi cu
voluptate se adapã din orice izvor de turpitudini din care poate spera sã deverse
o parte pe capul vrãjmaºului sãu:
„Tant de fiel entre-t-il dans le cœur des dévots !“(44)

Este un spectacol unic, fãcut ca sã provoace indignarea ºi scârba orcãrui om
onest, ºi care, pentru cinstea acestei þãri ºi a bisericii ei, trebuie se sperãm cã nu
va mai fi dat sã-l mai vadã urmaºii noºtri, atunci când vor fi legi mai eficace
contra rãutãþii oamenilor ºi o opinie publicã mai bine formatã.
Nu voi cerca sã analizez în întregime cele petrecute la proces, ºi nici nu ar fi
necesar. Dar trebuie sã arãt unde s-a dus P.S. Gherasim, în ce pãturi morale s-a
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scoborât, ca sã-ºi gãseascã martorii ºi probele cu care sã dovedeascã imoralitatea
ºefului Bisericii naþionale.
Avem în prima linie scrisoarea din 1899 a P.S. Atanasie cãtre dl Chiricescu.
Dar despre dânsa am vorbit deja ºi nu simt plãcere sã mã mai ocup de acest
personaj. De aceea, nu mã voi ocupa nici de scrisoarea lui cãtre Sinod, lungã
þesãturã de neadevãruri, de schimbãri de date ºi de rãstãlmãciri, prin care el
cautã sã justifice josnica lui faptã.
Dar P.S. Gherasim a gãsit cã nu era de ajuns sã se foloseascã de o scrisoare
intimã, veche de 12 ani, a cãrei publicare constituia un act atât de nedemn încât
acoperea de oprobriu pe acela care se servea de dânsa. P.S.S. a mai cãutat sã
brodeze pe dânsa nu ºtiu ce nedemnã poveste cã fostul episcop de Râmnic ar fi
sfinþit o bisericã fiind în stare de necurãþenie trupeascã. Aceasta era o simplã
închipuire de om orbit de patimã; nici cea mai micã dovadã nu exista. Dar era
un scandal mai deosebit, cum nu se vede în toate zilele, ºi nu putea P.S.S. sã nu
ºi-l însuºeascã, pe când gazeta sa, ca sã-i dea ºi mai mari proporþii, se grãbea sã
inventeze o rãscoalã a þãranilor din satul unde se sfinþise acea bisericã.
Este apoi afacerea Olimpia Vasilescu. Voia Prea Sfântul sã dovedeascã cã
aceastã femeie, vãduvã a unui preot, fusese concubina Primatului pe când era el
episcop la Râmnic. Ce temei avea vorba aceasta? Niºte cancanuri de care nu se
putea crede cã un episcop s-ar înjosi sã le culeagã de prin gãri, de prin berãrii, de
prin cercul unor indivizi condamnaþi de justiþie. Cã un preot ar fi spus cã a auzit pe
soþia unui alt preot de la Craiova, cã ar fi auzit ºi ea vorba asta de la pr. Vasilescu
înainte de a muri; cã un fost student dat afarã din universitate ºi care avusese a face
ºi cu tribunalul corecþional afirma… pe onoarea lui cã lucrul e adevãrat; cu dovezi
ca acestea, sau la fel, pretindea P.S. Gherasim sã stabileascã realitatea unor relaþii
de care nimeni pânã la P.S.S. nu auzise vorbindu-se. I-au curs dezminþirile din toate
pãrþile, preoþi eminenþi au protestat, chiar martori citaþi de P.S.S. l-au apostrofat cu
indignare. Cu o adevãratã inconºtienþã, episcopul de Roman nu numai cã nu s-a
simþit zguduit, dar a adãugat o nouã nedemnitate pe lângã cea dintâi, afirmând cã
copilul Olimpiei avea de tatã pe P.S. Atanasie ºi cã murise din o boalã contagioasã
ruºinoasã moºtenitã de la dânsul. Nicio umbrã de dovadã nu corobora aceastã infamie, decât o scrisoare din partea unui om care fusese condamnat pentru excrocherie; ieºise ºi ea din cercul de minciuni ºi cancanuri din care se alimenta campania dusã de P.S. Gherasim. Fetiþa murise în spitalul Maternitatea, sub ochii
medicilor, de tuberculozã, moºtenitã de la tatãl sãu cel adevãrat, preotul Vasilescu,
care ºi el murise tot de tuberculozã. ªi cel care a scos la ivealã ºi a aruncat în gura
lumii aceastã grozãvie era un episcop, ºi cel în al cãrui cap o arunca era un mitropolit, ºeful lui ierarhic! ªi ne mai mirãm cã atunci când biserica noastrã numãra
printre capii sãi un om pânã într-atâta lipsit de simþ moral, sã se afle în decadenþã!
A treia afacere suscitatã contra Primatului a fost mãrturia lui Tudoricã Ionescu, care a devenit celebrã anul trecut prin cunoscuta tentativã de sinucidere
a acestui individ chiar în biserica Mitropoliei din Bucureºti.
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În anul 1910, deodatã cu campania pe care P.S. Gherasim o ducea contra
Primatului, a apãrut în cunoscuta gazetã de scandal din Bucureºti o scrisoare,
reprodusã ºi în facsimile ºi însoþitã ºi de fotografia individului în costum cãlugãresc, semnatã cu numele de Teodor Ionescu. Autorul ei spunea cã era frate la
mãnãstirea Cozia în anul 1899, pe când episcopul Atanasie a locuit acolo în vara
acelui an; cã fãcuse serviciul pe lângã persoana episcopului, ºi cã în acea calitate avusese cunoºtinþã de o boalã secretã a chiriarhului, precum ºi de întâlnirile
lui cu Olimpia Vasilescu. Scrisoarea era plinã de detalii scârboase, care denota
perversiunea bolnãvicioasã a individului. De simþ moral, nici nu era vorba.
Neadevãrul acestei denunþãri se dete numaidecât pe faþã. În vara anului
1899, P.S.S. Atanasie avusese ca oaspeþi la Cozia, timp de vreo trei luni, pe P.S.
Pimen ºi Timuº, împreunã cu care fãceau o lucrare ce li se încredinþase de
Sinod. Amândoi îºi aduceau bine aminte de fratele care fãcea serviciul pe lângã
episcop ºi care nu era T. Ionescu, nici nu se numea aºa. Afarã de aceasta, cercetându-se s-a vãzut cã la Cozia nu fusese, nici în 1899, nici altãdatã, un frate cu
acest nume. Minciuna era evidentã.
Fãcându-se cercetãri, se aflã cã T. Ionescu era frânar în serviciul cãilor ferate,
în staþia Ploeºti. Atunci am însãrcinat pe primul-procuror de Prahova sã-l cheme
la parchet ºi sã cerceteze asupra celor arãtate de el. Constatãrile parchetului furã
consemnate în procese verbale, care mi s-au comunicat. Din ele s-a constatat cu
uºurinþã, ºi chiar prin mãrturisirile lui, cã toate arãtãrile din scrisoarea lui erau
neadevãrate ºi cã nu era vorba decât de o înscenare pusã la cale de cunoscutul
preot Vasilescu de la Surani (Prahova), primul din cei 5 sau 6 preoþi ºi diaconi care
aveau sã-ºi facã o celebritate în tovãrãºia P.S. Gherasim. Scrisoarea fusese alcãtuitã în prãvãlia unui cizmar din dosul gãrii din Ploieºti, de pr. Vasilescu, împreunã
cu un diacon, frate al lui, ºi cu nenorocitul Th. Ionescu, care este un fel de imbecil,
incapabil de a-ºi da seama de ce face. Luasem mãsuri ca sã fie pedepsit pentru ce
fãcuse, prin depãrtarea lui din serviciu; dar s-a rugat atâta sã fie iertat, încât de
milã l-am lãsat în pace.
S-a mai aflat, cu aceeaºi ocazie, cã Th. Ionescu era în raporturi cu redactorii
unei gazete înfiinþatã în Bucureºti de niºte preoþi rãzvrãtiþi ºi care ducea o
campanie mizerabilã contra Mitropolitului Primat1.
Cu toate constatãrile acestea, peste un an, P.S. Gherasim gãseºte de cuviinþã
ca pe acest nenorocit sã-l punã în lista martorilor de care voia sã se serveascã în
procesul de la Sinod. În aceeaºi listã mã punea ºi pe mine.
Regret cã nu s-a dat urmare cererii P.S.S. ºi cã nu am fost chemat la proces.
Ar fi fost pentru mine ocazia ca sã-i dau P.S. Gherasim lecþia pe care o merita.
Dacã P.S.S. pierduse pânã într-atâta conºtiinþa situaþiei ºi demnitãþii sale încât
nu se sfia, el episcop, sã se tãvãleascã în tovãrãºia unui Th. Ionescu ºi altora ca
1. Probabil ziarul „România creºtinã“.
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dânsul, eu i-aº fi arãtat cum ºtiu sã pun la locul lui pe acela care are îndrãzneala
sã cerce sã mã amestece ºi pe mine în asemenea murdarã societate.
E uºor de înþeles ce se întâmplase în intervalul acesta de un an. În timpul
acesta, Th. Ionescu fusese supus presiunilor bandei negre, care, fie prin terorizare,
fie altfel, l-au hotãrât sã-ºi schimbe din nou depoziþia, ºi de aceea P.S. Gherasim
s-a grãbit sã punã sub protecþia lui cauza ce apãra. Când însã nenorocitul se vãzu
în biserica Mitropoliei în faþa altarului ºi a 5 arhierei, îºi pierdu cumpãtul, recunoscu din nou cã tot ce arãtase era neadevãr ºi cercã chiar sã se sinucidã în pridvorul bisericii.
Fu un moment vorba sã fie urmãrit ca sperjur ºi calomniator; dar o influenþã misterioasã îl puse la adãpost de orice supãrare. Peste trei zile, îºi reîncepea
calomniile contra Primatului.
Când te gândeºti cã un individ în starea aceasta de inconºtienþã ºi decãdere
a putut, nu numai fi invocat de un om cu mentalitatea P.S. Gherasim, dar încã
pus faþã în faþã cu Primatul Regatului, nu mai ºtii ce sã crezi. Dar, în afacerea
aceasta, peste tot nu te loveºti decât de oameni ºi de mãrturii de acest fel. Acesta
era singurul mediu care se potrivea pentru un episcop ca P.S. Gherasim ºi pentru
o cauzã ca a lui.
Iatã al patrulea compars, în persoana dlui ªunda, de profesie macedonean,
care acum 15 ani, când am intrat pentru prima oarã în minister, mi s-a recomandat ca student la farmacie, ºi care tot student a rãmas pânã astãzi. Alt rost mãrturisit nu i se cunoaºte. ªi acest domn ºi-a descoperit vocaþia de moralizator al
Bisericii române ºi a venit sã aducã P.S. Gherasim contingentul sãu de infamie,
sub forma unui cotor de mandat poºtal pentru o sumã de câteva sute de lei
trimise de P.S. Atanasie unei d-re Mãria Constantinescu. Cercase mai înainte
onorabilul sã stoarcã ceva bani pe acest petic de hârtie, mai întâi chiar de la
Primatul ºi, dupã ce acesta l-a dat afarã, de la nepotul lui, dr. Mironescu; nu
cerea decât 5.000 lei. Ca ºi Chiricescu, ca ºi Cioroianu, ca ºi întreaga bandã de
maîtres-chanteurs(45) care roiau împrejurul acestei afaceri ca muºtele împrejurul
gunoiului, îºi cercase norocul ºi dl ªunda. Negãsindu-l unde l-a cãutat întâi, ºia oferit serviciile acolo unde asemenea marfã era cãutatã.
ªi a fost ascultat ºi dl ªunda, a venit ºi d-sa sã mãreascã grãmada de netrebnicii care timp de o lunã de zile s-a rãscolit în ochii lumii scandalizate. Nu s-a gãsit
nimeni sã-i cearã socotealã în ce chip intrase în mâna lui o hârtie care nu era a lui,
prin ce mijloace, desigur nu cinstite, intrase în stãpânirea unei piese care era proprietate privatã. Dar dacã ar fi avut cine face dreptate, ar mai fi trebuit sã se gãseascã cineva care sã cearã socotealã pentru fapta aºa de sever calificatã în limba
oamenilor cinstiþi, de a arunca în gura lumii pe o biatã fatã, care trãia liniºtitã în
sãrãcia ºi obscuritatea ei, fãrã sã facã niciun rãu nimãnui. Cãci trebuie sã ne aducem aminte de scandalul revoltãtor al cetei reporterilor de la unele gazete cunoscute prin lipsa lor de scrupule, care s-a nãpustit atunci, nu numai asupra Mãriei
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Constantinescu, dar ºi asupra mamei ei, ºi pânã ºi asupra locatarilor din aceeaºi
curte, cãutând sã-i arunce ºi pe ei în vârtejul patimilor P.S. Episcop de Roman.
S-a stabilit cã toatã afacerea se reducea la un ajutor bãnesc trimis de mitropolit unei fete care cu câþiva ani mai înainte avusese relaþii cu un nepot al lui,
mort de atunci.
Nu ieºim din aceeaºi sferã moralã când ajungem la dl Bãjescu-Oardã,
student – student tot ca dl ªunda – cu deosebire cã d-sa avusese deja a face cu
tribunalul corecþional. Pe acest domn îl gãsim amestecat în afacerea lui Tudoricã Ionescu, împreunã cu fostul preot Vasilescu. La proces, a fost chemat de
P.S. Gherasim ºi a venit înarmat cu un revolver încãrcat. A spus cã a auzit
într-un local public, berãrie sau aºa ceva, pe un preot spunând cã a auzit ºi el pe
o femeie care spunea cã cutare altã femeie s-a lãudat cã este concubina Primatului; mizerabile cancanuri de mahala, arme potrivite pentru acei care le mânuiau ºi pentru o aºa de mizerabilã cauzã. De altminteri, nu a fost greu Primatului
sã spulbere minciunile povestite de acest demn acolit al P.S. Gherasim; i-a fost
de ajuns sã facã unele apropieri de date, ca sã dovedeascã cã toatã depoziþia lui
era inventatã pe de-a-ntregul.
* * *
Aceºtia cinci au fost principalii martori prin ale cãror curate ºi nebãnuite
declaraþii pretindea P.S. Gherasim sã dovedeascã imoralitatea ºefului sãu ierarhic. Ura care-i întuneca vederile nu-l lãsa sã înþeleagã cã în orice proces, dar mai
ales în unul ca acesta, mãrturiile, ca sã aibã valoare, trebuie sã se întemeieze pe
calitatea moralã a martorilor, care trebuie sã fie mai presus de orice bãnuialã.
Aºa era în cazul de faþã? Între afirmaþiile unora ca Chiricescu, Tudoricã Ionescu,
ªunda ºi Bãjescu-Oardã de o parte, ºi ale Primatului þãrii de altã parte, putea sã
stea cineva la îndoialã, afarã numai dacã el însuºi nu era orbit de patimã sau de
un fond moral la fel cu al acelora?
Tot procesul s-a învârtit împrejurul acestor cinci puncte, cãci niciuna din
celelalte depoziþii nu a avut nicio importanþã.
Dar aceasta nu înseamnã cã, în timpul acesta, inamicii P.S. Atanasie se
þineau liniºtiþi. Pe când martorii se ascultau la Mitropolie ºi pe când procesul se
trata la Sinod, banda neagrã miºuna în toate pãrþile, întreþinea scandalul în presa
care-i era devotatã, prin articole de senzaþie, cu titluri rãsunãtoare, ºi prin nãscociri de toatã ziua; cerca sã provoace defecþiuni în cler, sã terorizeze pe acei care
nu se uneau la infamiile ei. Îndrãzneala ei a mers pânã acolo, încât a cutezat sã
caute sã închidã cariera celui mai meritous profesor de la Facultatea de teologie,
vinovat cã luase condeiul în favoarea cauzei celei drepte. În cler, nu a fost chip
pe care sã nu-l încerce pentru a-l aduce în tabãra rãzvrãtiþilor. Au mers cu cutezanþa pânã a falsifica semnãtura pr. Sãvoi din Mehedinþi, punând-o pe o adresã
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trimisã Sinodului ca din partea lui, ºi care era în întregime falsã. Dar ºi aici
silinþele lor se zdrobirã de cuminþenia preoþilor. Abia 5 sau 6 preoþi ºi diaconi
pãrãsirã altarul ca sã urmeze calea P.S. Gherasim.
Dar pe lângã aceºtia, se gãsesc amestecaþi în afacerea P.S. Gherasim ºi alte
elemente, a cãror suspectã intervenþie nu poate sã rãmânã nerelevatã.
Unul este fostul mitropolit Ghenadie(47). Cu toate cã au trecut mai bine de
15 ani de când afacerea sa este definitiv închisã, fostul Primat nu se poate
consola de pierderea mãririi trecute ºi nu lasã sã treacã nicio ocazie de a cãuta
sã reîmprospãteze amintirea despre dânsul.
ªi de data aceasta, el începu sã se agite, prin interviuri la gazete, prin scrisori adresate P.S. Atanasie, ºi mai ales prin ajutorul a doi cunoscuþi clerici, devotaþi lui, oameni sãraci, dar care zilele acelea se vedeau cu buzunarele pline de
bani. Dar tentativa aceasta nu avu niciun succes; chiar guvernul, care în toatã
afacerea nu a avut nici priceperea, nici energia, nici voinþa de a stãpâni ºi a
micºora scandalul, dete P.S. Ghenadie avertismente care-l potolirã. Singurul sãu
succes de astã datã fu interviul în care P.S. Conon, pe atunci episcop de Huºi,
emise pãrerea neaºteptatã cã adevãratul mitropolit Primat canonic de drept ar
trebui sã fie P.S. Ghenadie. Aceastã opinie a avut atunci un legitim succes de
surprindere, ca sã nu zic mai mult.
* * *
Dacã însã agitaþia P.S. Ghenadie nu meritã sã ne ocupe, nu tot aºa este cu o
altã agitaþie, pe care suntem în drept sã ne mirãm ce cautã într-o afacere în care
nu era vorba decât de interese ale bisericii noastre ortodoxe, care este autocefalã, are individualitatea ei proprie ºi nu are nimic comun cu bisericile de altã
confesiune, în ale cãror afaceri ea nu se amestecã niciodatã, nici chiar aici în
þarã, unde ea este recunoscutã ca bisericã de stat.
Nu o datã, în cursul afacerii P.S. Gherasim Safirin, oamenii nedumeriþi se
întrebau ce rost are amestecul într-însul a unor persoane de religie catolicã.
Se cunosc nãzuinþele seculare ale bisericii catolice de a-ºi întinde dominaþia
asupra þãrilor româneºti. Se mai ºtie cã silinþele acestea, dacã la unele momente
au cauzat þãrilor mari greutãþi, nu au avut în genere niciun succes. ªi se mai ºtie
cã în timpurile din urmã este o vãditã recrudescenþã în activitatea care are de
scop lãþirea puterii catolicismului la noi.
Nu este locul de a discuta acum pânã la ce punct o asemenea schimbare de
confesiune ar fi sau nu în folosul neamului nostru, din punctul de vedere naþional. Dar suntem în drept a pretinde ca acei care se bucurã ºi s-au bucurat totdeauna la noi de cea mai largã toleranþã religioasã din întreaga lume sã cunoascã
marginile peste care ospitalitatea ºi toleranþa nu pot trece, fãrã ca sã însemneze
o nesocotire a drepturilor naþiunii ºi o atingere adusã demnitãþii ei.
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De vreo câþiva ani s-au cam înmulþit incidentele, mai mult sau mai puþin
zgomotoase, care dovedesc cã sunt unii care confundã toleranþa, sau poate insuficienta cunoaºtere a stãrii lucrurilor, cu slãbiciunea. Ar fi de dorit o mai justã
apreciere a lucrurilor, fãrã de care se poate ajunge la decepþii supãrãtoare.
Dar sã revenim la afacerea care ne preocupã.
Înainte chiar de anul 1909, înainte de a fi vorba de modificarea legii sinodale
ºi de anatemele P.S. Gherasim, dl Mariu Teodorian(47) fãcea sã se vorbeascã de
dânsul în cercurile noastre bisericeºti. Ortodox fanatic altãdatã, considerat ca bun
cunoscãtor al dreptului canonic, d-sa a atras pentru prima oarã atenþia asupra sa,
în mod nefavorabil, cerând ºi obþinând, din propria sa iniþiativã, o eleimosinã(48)
de la o putere strãinã pentru zidirea unei biserici în Bucureºti1. Au venit apoi
amestecul sãu indiscret în afacerile interioare ale unei mãnãstiri de maici, urmatã
de o ploaie de injurii cum nu se mai auziserã altãdatã la adresa rãposatului Primat
Iosif Gheorghian, omul cel mai venerabil, mai blând ºi mai paºnic din câþi ocupaserã vreodatã scaunul metropolitan. Curând dupã aceea, d-sa pãrãsi biserica cãreia
aparþinuse pânã atunci ºi trecu la catolicism.
Aceasta era treaba d-sale. Dar odatã ce-ºi renegase credinþa pãrinteascã,
trebuia sã înþeleagã cã încetase pentru d-sa orice drept de a se mai amesteca în
treburile ei; ºi dacã pe d-sa nu-l ajuta capul ca sã înþeleagã aceastã elementarã
datorie, trebuiau alþii sã o înþeleagã ºi pentru dlui.
Dar nu a fost aºa. Tocmai dupã apostasia sa, dl M. Teodorian începu sã
publice un ziar de o violenþã rarã contra întregului nostru episcopat, sã se înconjure cu toate elementele stricate ºi tulbulente care deja începuserã de pe atunci sã
ridice capul ºi sã pretindã sã dicteze d-sa în afacerile bisericii pe care o pãrãsise.
Nu a mers d-sa cu îndrãzneala pânã acolo încât sã pretindã cã I.P.S. Atanasie îi
datora d-sale scaunul de mitropolit Primat? Negreºit cã noi cei care ºtiam cum
stau lucrurile ºi care am fi ºtiut sã punem la locul lui pe dl Teodorian, dacã ar fi
avut cutezanþa sã se amestece într-o asemenea afacere, nu luãm în seamã asemenea fanfaronade absurde; dar sunt oameni care nu ºtiu, pe care asemenea vorbe
îi pot impresiona, ºi care pot crede cã catolicismul este aºa de puternic la noi, încât
sã aibã rol pânã ºi în alegerea capilor bisericii noastre. Laudele dlui Teodorian îºi
aveau dar rostul lor.
Acesta este personajul al cãrui nume se întâlneºte la tot pasul în timpul
conflictului sinodal. Pe seama lui trebuie pusã o bunã parte din agravarea scandalului, pe care l-a întreþinut prin gazeta sa ºi prin relaþiile pe care le avea cu cei
mai de seamã agitatori din vremea aceea. Dovada, dacã ar mai fi nevoie de
dânsa, o avem între altele în faptul cã P.S. Gherasim a produs în Sinod o scrisoare a I.P.S. Atanasie cãtre dl Teodorian, cu care cãuta sã probeze uneltirile
1. E vorba de biserica Sf. Nicolae-Vlãdica (strada 11 iunie), a cãrei clãdire s-a terminat
printr-o subvenþie pe care d. Marius Theodorian a cerut-o þarului Rusiei.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

12:00 PM

Page 127

Polemice ºi politice (1911–1912) / 127

Primatului în favoarea catolicismului. I.P.S. Atanasie, în apãrarea sa, a dat acestui neadevãr rãspunsul ce merita. Adevãrul este cã sensul scrisorii era cu totul
altul decât acela pe care P.S. Gherasim, în creºtineasca sa filipicã, umbla sã i-l
dea, ºi ea fusese adresatã dlui Teodorian pe când acesta þinea încã ascunsã
apostasia sa, aºa cã nimeni nu o cunoºtea.
Dar eu nu-mi propun sã refac aici apãrarea P.S. Atanasie; vreau numai sã
constat cã dl Teodorian ºi-a permis sã intervinã în procesul bisericesc, punând
la dispoziþia P.S. Gherasim un act, bun sau rãu, care era în posesia sa, în scopul
de a întreþine ºi a mãri scandalul. Dacã un ortodox ar fi fãcut acelaºi lucru
într-un proces al catolicilor, ce ar fi zis aceºtia?
Iacã un alt caz analog.
Domniºoara Cati Varlam a trecut ºi d-sa la catolicism. D-sa a funcþionat
mai mulþi ani ca superioarã a Institutului Surorilor de Caritate, unde era admisã
ca sorã ºi d-na Olimpia Vasilescu, despre care s-a vorbit atâta în proces. Într-un
timp, vrãjmaºii mitropolitului Atanasie îl acuzau cã o luase cu el în strãinãtate
în timpul concediului sãu din 1909.
Într-o zi, d-ra Varlam îmi spune, fãrã sã o întreb eu, cã Olimpia Vasilescu
este învinovãþitã pe nedrept, pentru cã în timpul absenþei din þarã a Primatului
ea fusese trimisã la un bolnav din provincie, unde stãtuse foarte multã vreme.
Vãzând proporþiile pe care le lua scandalul stârnit contra Primatului, am rugat-o
pe d-ra Varlam ca cele ce-mi spusese verbal sã le aºtearnã într-o scrisoare cãtre
mine, care la momentul oportun putea sã-mi serveascã sã spulber calomnia. Au
trecut mai bine de douã sãptãmâni pânã ce, în urma repetãrii cererii mele,
primesc de la d-ra Varlam o scrisoare în care se relatau lucrurile în mod
diametral opus aceluia cum mi le povestise. Cãror influenþe misterioase sã se
atribuie aceastã schimbare? Faptele ce-mi povestise despre d-ra Vasilescu aveau
toatã aparenþa adevãrului; mi le spusese din propria d-sale pornire, fãrã sã o
întreb eu, pe câtã vreme mai înainte nici nu le bãnuiam. Dar, cu toatã stãruinþa
mea, nu am putut obþine nici pânã azi mãrturia lor scrisã.
Dar mai este ºi un alt fapt. P.S. Gherasim a mai adus la proces fotografia
unei pagini din registrul de admisiuni de la Institutul Surorilor de Caritate, ºi
anume aceea care se referea la admiterea în Institut a Olimpiei Vasilescu. Registrul acela era în mâna d-rei Varlam, ca directoare. Fotografierea acelei pagini ºi
comunicarea ei cãtre cel interesat nu a putut dar sã se facã decât de d-sa sau cu
învoirea d-sale. Cu ce scop? Pe cât ºtiu, d-ra Varlam nu avea niciun motiv
personal nici de a urî pe Mitropolitul Primat, nici de a iubi pe episcopul de Roman. Ce, sau cine a îndemnat-o dar pe d-sa, catolicã, sã comunice uneia din
pãrþi un act care nu era destinat sã fie publicat?
De altfel, indiscreþia aceasta este interesantã numai prin mobilele care au
determinat-o ºi prin originea ei, care este destul de transparentã, dar nu prin însemnãtatea ei intrinsecã; cãci, dacã Olimpia Vasilescu, ca sã-ºi înlesneascã

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

12:00 PM

Page 128

128 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IX

admiterea, declarase cã e nepoata Mitropolitului, de neexactitatea aceasta, care
se repetã în mod curent în ocaziile analoage, era rãspunzãtore d-na Vasilescu,
iar nu Mitropolitul.
Nu insist asupra agitaþiilor din timpul acela ºi ale altor heterodocºi, mai
mult sau mai puþin cunoscuþi. Faptele arãtate mai sus sunt de ajuns – deocamdatã – pentru a arãta cã în evenimentele care au tulburat biserica noastrã ortodoxã, heterodocºii nu au pãstrat discreþia pe care erau datori sã o pãstreze. S-ar
pãrea cã înãlþarea la scaunul primaþial a unui om cult, inteligent, energic ºi în
puterea vârstei deranjau unele socoteli ºi cã de aceea s-a fãcut totul pentru a-l
înlãtura. Aceasta este regretabil ºi sper cã va fi ultima datã când se va întâmpla.
Avem noi destule greutãþi în viaþa noastrã, ca naþiune ºi ca stat, pentru ca sã nu
mai fie nevoie sã ne cheltuim forþele, apãrându-ne contra amestecului din afarã
pânã ºi în afacerile noastre cele mai intime. Dar, dacã va trebui, vom ºti sã o
facem cu hotãrâre ºi cu un succes care nu se poate pune la îndoialã.
Dar în chestia aceasta mai este un punct care trebuie lãmurit: anume, rostul
relaþiilor P.S. Gherasim, aprigul apãrãtor al curãþeniei bisericii noastre ºi al
canoanelor ei, cu adversarii ei seculari. Aceste relaþii sunt evidente; fãrã sã mai
vorbesc de alte dovezi pe care nu e nevoie a le înºira aici, numai faptul cã
heterodocºii procurau P.S. Gherasim acte pe care ei le credeau utile pentru
susþinerea acuzaþiilor P.S.S. ºi faptul cã P.S.S. le-a primit cu mulþumire ºi s-a
servit de ele în lupta ce ducea contra unui chiriarch al propriei sale biserici ortodoxe sunt de ajuns ca sã dovedeascã sinceritatea convingerii cu care lupta
P.S.S., vorba vine, pentru aceastã Bisericã. Conivenþa sa cu adversarii ei era
evidentã, iar canoanele prevãd pedepse grele pentru Episcopul care cu ajutorul
ereticilor tulburã biserica. Numai acest fapt de ar fi fost, P.S. Gherasim trebuia
pedepsit. ªi, cu toate astea, tocmai P.S.S., care pe faþã lucra în înþelegere cu
heterodocºii, avea curajul sã acuze pe P.S. Atanasie de propria sa vinovãþie.
Dar e bine cã ºi prin aceasta s-a mai adãugat o dovadã de câtã fãþãrnicie
ascundea în realitate prefãcutul rigorism al episcopului de Roman.
* * *
Dacã recapitulãm numai cele arãtate pânã acum pe socoteala P.S.
Gherasim, el se aratã pentru orice om cu dreaptã judecatã ca un om dominat de
rãutate ºi de patima rãzbunãrii într-un grad cum rareori se vede. P.S.S. a ºtiut sã
îmbrace aceste sentimente puþin creºtineºti cu o pãturã de fãþãrnicie, care a putut
lesne sã înºele pe aceia care judecã numai dupã aparenþe. Dacã cei câþiva
oameni de bunã credinþã care au putut crede un moment cã episcopul de Roman
este un sfânt, ar fi cercetat cum este privit el în eparhia lui, dacã ar fi examinat
mãcar cât de puþin învinuirile aduse de el, dacã s-ar fi informat asupra felului de
oameni ºi de arme cu care s-a servit, ar fi vãzut lesne cã un asemenea om de
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mult ar fi trebuit sã fie pus în imposibilitatea de a mai face rãul care se pare cã
este singurul scop al vieþii lui.
ªi cu toate astea, ce lesne era sã se cunoascã omul! Cu câtã nepãsare el
singur îºi da pe faþã temperamentul ºi apucãturile, convins cum era cã naivitatea
oamenilor lesne se îmbrobodeºte cu citaþii din Evanghelie ºi din Sfinþii Pãrinþi,
ºi cu mâinile puse cruce pe piept tocmai în momentul când gura profera cele mai
mari rãutãþi!
Întrebatu-s-a, spre exemplu, cineva cum se face cã neprihãnitul episcop, care
vãrsa foc contra imoralitãþii lui Atanasie în 1910, dupã ce acesta ajunsese cã se
urce pe râvnitul scaun de mitropolit, nu zisese nimic timp de 11 ani, de când o
cunoºtea? ªi doar sunt canoane, pe care chiar el le-a citat, care pedepsesc pe episcopul care, cunoscând nedemnitatea colegului sãu, îl acoperã. Întrebarea aceasta
i-a fost pusã chiar în Sinod, în cursul procesului, de cãtre unul din chiriarchi. P.S.
Gherasim nu a gãsit ce sã rãspundã. Tocmai a doua zi, dupã ce banda neagrã a
acoliþilor sãi l-a învãþat ce sã spunã, a îngãimat cã nu cunoºtea de mai înainte
faptele pe care le denunþa acum. Rãspuns ridicol. Dl Chiricescu, amicul intim al
P.S.S. încã de când erau amândoi la seminarul din Râmnicul Vâlcii, omul care nu
avea niciun secret pentru dânsul, de ani de zile purta scrisoarea P.S. Atanasie, de
când îl scosese de la Tipografia Cãrþilor Bisericeºti, ºi ameninþa mereu cu
publicarea ei; les maîtres-chanteurs care inventaserã afacerea plagiatului publicau
broºuri ºi articole prin gazete ºi reviste; dl Mariu Teodorian, complicele P.S.S.,
umplea lumea cu injuriile ºi acuzaþiile sale; ºi singur preacuratul ºi preanevinovatul episcop de Roman nu ºtia nimic, nu auzea nimic! Cine socoteºte P.S.S. cã
poate crede asemenea poveºti? Nu, este în mod patent neexact cã P.S.S. nu
cunoºtea de ani de zile cele ce nu a scos la ivealã decât în 1910. P.S.S. ºi-a mai
încãrcat sufletul spunând încã un neadevãr pe care ºi copiii îl pot dovedi. P.S.S.
ºtia prea bine cel puþin de scrisoarea de la dl Chiricescu, ºi dacã a tãcut atâta
vreme este pentru cã curãþenia bisericii nu-l pasiona aºa de mult cum spune ºi
pentru cã numai în 1910 a gãsit momentul când scrisoarea aceea sã poatã servi
patimile sale. P.S.S. s-a fãcut dar vinovat de a fi tãinuit faptele în scop interesat ºi
s-a expus la pedeapsa prevãzutã de canoanele ce singur a citat.
ªi pe urmã nu e vorba numai de acuzaþiile contra Mitropolitului Primat,
pentru cã P.S. Gherasim a aruncat un potop întreg de acuzaþii infamante contra
a 5 arhierei ºi episcopi. ªi acestea le-a aflat tot numai în ziua când le-a proferat?
ªi dacã le ºtia cã sunt adevãrate, cum s-a oprit furia sa rãzbunãtoare numai
asupra Primatului ºi nu a pornit lupta ºi contra acelor cinci? Voieºte P.S.S. pe
aceºtia sã-i acopere? Dar atunci cum stãm cu canoanele? Ori a aruncat vorbele,
ºtiind bine cã sunt calomnii ºi nu pot fi susþinute? Dar atunci ce pedeapsã meritã
omul care, strecurat sub haina sfântã de episcop, nu se sfieºte a o necinsti prin
fapte care, comise de un simplu particular, sunt pedepsite de Codul Penal cu
închisoarea de la una pânã la ºase luni?
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P.S. Gherasim este un rãzvrãtit ºi contra canoanelor, ºi contra legilor, ºi contra
oamenilor; contra a tot ce se pune în calea rãzbunãrilor ºi a patimilor sale. Ca
membru al Sinodului, el creeazã o situaþie nouã, neprevãzutã de niciun canon,
rãspunzând la o enciclicã a acestuia prin o altã enciclicã contrarie ºi aruncând
anatema el singur, contra Sinodului ºi a ºefilor lor ierarhici. Au fost cuminþi
oamenii aceºtia, considerând o asemenea faptã ca un simplu act de demenþã. Când
vine rândul sã dea socotealã de faptele sale, el protesteazã contra dãrii lui în
judecatã. Ca acuzat, el continuã sã fie rãzvrãtit contra a toþi ºi toate. Nesocoteºte
chemãrile Sinodului; nesocoteºte hotãrârea lui de a nu se mai publica actele procesului prin pamflete de scandal; cearcã sã recuze ca judecãtori pe jumãtate din
membrii Sinodului; pe urmã îl recunoaºte ca bine constituit; dar, dupã ce-l judecã
ºi-l condamnã, el protesteazã contra condamnãrii ºi nu o recunoaºte. Suveranul
iscãleºte decretul, bazat pe sentinþa de condamnare, pentru depãrtarea lui din
scaun; el nu recunoaºte decretul ºi se duce sã-ºi reia în silã scaunul de care se
fãcuse nedemn. De atunci, nu este zi în care sã nu provoace câte un nou scandal,
în care sã nu repete, contra unei þãri întregi, cã nu vrea sã ºtie nici de Sinod, nici
de legi, nici de Suveran, ºi cã scaunul de la Roman este tot al lui. Într-o zi ameninþã ºi insultã pe succesorul sãu ºi repetã ameninþarea cã, pe cât timp nu-ºi va
relua el scaunul, „nu va fi pace în bisericã“, întocmai ca atunci când, sub aceeaºi
ameninþare, pretindea sã capete locul de mitropolit. În alta, vorbeºte de dreptul lui
de a veni sã-ºi ocupe locul în Sinod. ªi, în fine, mai presus de toate, vine ameninþarea criminalã de a se adresa la strãini, pe care, ca supremã necuviinþã, cuteazã
sã o formuleze într-o hârtie înmânatã însuºi Capului statului.
Aci, o comparaþie se impune: în ianuarie 1910, episcopul Ambrosios de la
Larissa (Grecia) a fost destituit din cauza unui discurs subversiv. Oare ce pedeapsã ar fi fost potrivitã pentru P.S. Gherasim, dupã toate faptele sale?
P.S. Sinod, în clemenþa lui, a socotit cã simpla destituire este de ajuns.
Întrebarea este dacã neastâmpãrarea P.S.S. îi va permite sã rãmânã în marginile
acestei excesive indulgenþe, ori îl va sili, în cele din urmã, pentru a asigura odatã
o liniºte durabilã, sã recurgã la mãsura extremã. Sunt oameni pentru care
indulgenþa, în loc de a fi un mijloc de potolire, este, din contra, o încurajare la
rãu, ºi P.S. Gherasim este din numãrul acelora.
* * *
Pãrãsesc acum pe acest om nefast, ca sa mã ocup ºi de partea pe care a
avut-o guvernul în desfãºurarea acestui nemaipomenit scandal.
Am examinat deja purtarea lui înainte de proces ºi am arãtat lipsa de
sinceritate, superficialitatea ºi spiritul de îngust politicianism de care dãduse
dovadã. În ziua când, ca pedeapsã a acestei atitudini, Partidul Conservator se afla
pus în faþa necesitãþii de a da o soluþie unei situaþii la care el singur contribuise
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aºa de mult ca sã se ajungã, el se gãsi tot aºa de nepregãtit ºi dezorientat ca ºi
cum atunci pentru întâia oarã ar fi auzit vorbindu-se de criza bisericeascã. Tot
timpul cât a þinut procesul, guvernul nu a ºtiut la niciun moment ce vrea ºi unde
vrea sã ajungã; în nicio zi el nu a ºtiut ce va face a doua zi; la niciun moment el
nu a avut nici calmul, nici prevederea, nici imparþialitatea care se impuneau; la
niciun moment el n-a ºtiut sã priveascã chestia din punctul de vedere superior
din care un guvern este dator sã vadã lucrurile. La tot momentul el a fost sub
preocuparea consideraþiilor mici ºi meschine ºi nu a putut sã se ridice pânã la o
concepþie a lucrurilor ceva mai superioarã decât aceea a unui mic birocrat sau
avocat de a patra mânã, care nu vede ºi nu înþelege decât mãrunþiºurile.
Mi se spune cã în timpul unei suspensiuni a uneia din primele ºedinþe ale
procesului, dl Arion se dezola cã în afacerea aceasta se va compromite reputaþia
sa de mare avocat. Nu ºtiu întru cât anecdota aceasta este adevãratã; dar e cert
cã dl Arion s-a condus ca un simplu avocat într-o afacere unde datoria sa era de
a fi ministru. Ca ministru, d-sa avea datoria de a cãuta sã înãbuºe scandalul ºi
în orice caz de a se opune din toate puterile ca el sã ia proporþiile pe care se
sileau sã i le dea P.S. Gherasim ºi acoliþii sãi; mai avea datoria sã nu uite cã
capul Bisericii naþionale nu se cuvine sã fie tratat ca un simplu client al poliþiei;
cã autoritatea ºi prestigiul cu care este el investit sunt o parte din autoritatea ºi
prestigiul statului ºi al bisericii, ºi cã principiul de autoritate – principiu
conservator, mã rog – nu permite sã lase a fi terfelit cineva care se aflã în aºa
înaltã situaþie, prin înscenãri mizerabile.
ªi putea dl Arion sã facã aºa. Dacã în loc de un mitropolit Primat ar fi fost în
cauzã un particular oarecare sub acuzaþii ca acele ce se aduceau contra I.P.S.
Atanasie, orice tribunal sau orice Curte ar fi putut în largul lor sã termine procesul
într-o ºedinþã sau cel mult douã, în care ar fi intrat ºi ascultarea martorilor, ºi cercetarea actelor, ºi tot. Aºa putea sã se facã ºi în procesul sinodal, ºi nici nu mi-am
închipuit vreodatã cã se putea face altfel. O procedare repede se impunea cu atât
mai mult aici, cu cât era evident cã banda neagrã se silea anume sã dea loc la un
scandal cât mai mare posibil, pentru cã, nefiind sigurã de o condamnare a mitropolitului, însuºi scandalul constituia pentru dânsa un succes, pe câtã vreme ruina
autoritatea mitropolitului chiar în cazul când ar fi fost recunoscut nevinovat. Dar
scandalul se agrava ºi lua proporþii mari chiar prin faptul lungirii procesului.
Toate acestea erau evidente ºi trebuia sã le înþeleagã oricine, ºi cu atât mai
mult un om de guvernãmânt; cãci pentru orice guvern demn de acest nume, este
una din primele datorii a nu încuraja scandalul în nicio împrejurare. E adevãrat
cã guvernul dlui Carp, care þine sã fie original, crede, din contra, cã tocmai pe
scandal trebuie sã se sprijine acþiunea sa guvernamentalã.
Sã fie cã dl Arion a þinut sã se conformeze acestui principiu? Sã fie cã nu a
avut nici priceperea, nici energia de a se opune agravãrii scandalului? Sã fie cã
instinctul sãu avocãþesc nu l-a lãsat sã vadã în conflictul sinodal decât o ocazie
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de a face sã strãluceascã abilitatea sa în materie de procedurã? Faptul este cã,
dacã i-ar fi plãtit cineva pentru ca sã dea proporþii nemãsurate scandalului, nu ar
fi putut face mai bine. Timp de mai bine de o lunã de zile nu s-a cruþat nimic
pentru a lungi parcã întradins dezbaterile. ªi dl Arion e foarte fericit: d-sa se
admirã cã a închis criza sinodalã ºi cã ºi-a salvat ºi reputaþia de avocat abil.
Trebuie însã sã recunoaºtem cã lucrurile nu se puteau petrece altfel de cum
s-au petrecut, dat fiind cã în toatã afacerea procesului sinodal nici dl Arion, nici
guvernul din care face parte nu a avut nici idei precise, nici un plan hotãrât de
lucru.
În decembrie 1909, dl Carp se lãuda cã va pune sã radã pe episcopul de
Roman. Dupã aceastã þanþoºã declaraþie, ne puteam aºtepta cã punerea la regulã
a episcopului tulburãtor va face parte din programul viitorului guvern conservator, cã o va studia din vreme ºi va veni cu o soluþie pregãtitã. Când colo, în
ianuarie 1911, dl Carp cunoºtea aºa de puþin starea chestiei, încât cerea dlui Brãtianu informaþii asupra ei. Iar când procesul s-a deschis în fine, care este
declaraþia pe care o face ministrul de Culte? Cã guvernul considerã conflictul
sinodal ca o chestie curat bisericeascã, în care nu vrea sã se amestece, ºi cã-ºi
rezervã numai sã execute sentinþa ce va da Sinodul.
Ce potrivire este între aceastã declaraþie ºi rodomontadele(49) din decembrie
1909? Dacã dl Carp nu se considera decât ca executorul sentinþei Sinodului, cum
se lãuda cã va rade pe P.S. Gherasim? De unde ºtia d-sa cã Sinodul avea sã se
pronunþe contra barbei P.S.S.? ªi dacã rolul guvernului se reducea la ceea ce a
spus dl Arion, cu ce drept ºi dl Carp, ºi partidul d-sale, ºi presa d-sale ne imputa
nouã liberalilor cã nu facem noi oficiul de bãrbieri, pe care-l ambiþiona d-sa?
În realitate, laudele dlui Carp din 1909 nu meritau nicio atenþie, precum în
genere nu trebuie luate în mod prea tragic toate manifestaþiile d-sale de acest fel.
Dl Carp a adoptat de multã vreme o atitudine care-i este specialã, aceea d’épater
le bourgeois(50), ºi de aceea, de câte ori îi vine ocazia sã zicã sau sã facã ceva care
face pe oameni sã deschidã ochii mari, nu lipseºte de a-ºi acorda aceastã satisfacþie.
E drept cã i se întâmplã cam des sã zicã azi una ºi sã facã mâine alta; dar nu intrã
în sistema d-sale de guvernãmânt ca sã se preocupe de asemeni lucruri mici.
Sã lãsãm dar la o parte chestia consecvenþei politice a Partidului Conservator ºi sã trecem la lucruri serioase. ªi este lucru serios, care meritã discuþie,
declaraþia fãcutã de dl Arion ºi repetatã sub altã formã la finele procesului, când
a zis cã d-sa nu a considerat acest proces ca o afacere politicã.
Aceasta poate sã fie exact sau nu, dupã punctul de vedere în care se pune
cineva.
Dacã prin politicã dl ministru a înþeles politica de partid, acea politicã
îngustã, neinteligentã ºi rãufãcãtoare care trãieºte numai din injurii ºi calomnii
pentru adversari, din laude ºi cãpãtuieli pentru partizani, atunci desigur cã nici
conflictul sinodal, ºi nici în genere afacerile care intereseazã biserica nu sunt
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chestii politice. Noi, liberalii, aºa am crezut ºi aºa am lucrat totdeauna ºi este de
regretat cã conservatorii nu ne-au imitat, în special în afacerea suscitatã de P.S.
fost episcop de Roman.
Nu mai este însã aºa dacã vorbim despre politica de stat, politica naþionalã,
care nu cunoºte deosebire de partide, ci numai interese mai mari ale þãrii. Politica aceasta înglobeazã ºi afacerile cele mari bisericeºti. Biserica este un
organism de stat, ºi unul din cele mai principale; ea trãieºte împreunã cu statul,
contribuie la viaþa lui, ºi statul la rândul lui este sprijinul bisericii. Aºa fiind, nu
se poate concepe despãrþirea absolutã a unuia de celalt; aceasta s-ar chema separaþia bisericii de stat, ceea ce noi nu avem ºi nici nu trebuie sã avem. Sunt dar
împrejurãri când biserica trebuie sã colaboreze cu statul mânã în mânã, mai ales
la momentele grele.
Întrebarea este acum: afacerea Gherasim constituia pentru bisericã o tulburare ºi un pericol? Era sau nu pentru dânsa de un interes primordial ca aceastã
afacere sã se rezolve cât mai bine? Era sau nu ºi statul interesat la aceasta? Evident
cã da; cãci, dacã nu ar fi fost, asta ar fi însemnat cã puþin i-ar fi pãsat lui dacã
scandalul ar fi durat încã ani întregi. Dar atunci ce a cãutat sã se amestece, fie prin
darea în judecatã a P.S. Gherasim, fie în alte moduri despre care voi vorbi?
S-a înºelat dar dl Arion atunci când în mod prea absolut a spus cã incidentul
Gherasim, care interesa liniºtea ºi ordinea în stat, nu are niciun caracter politic.
ªi de aceea tot o eroare a fãcut când a spus cã guvernul se dezintereseazã de
mersul afacerii, ºi se va mulþumi numai sã execute sentinþa. Tocmai în acele
împrejurãri delicate ºi primejdioase, ministrul Cultelor avea un rol de îndeplinit;
cãci altfel ce ar însemna dreptul lui de a lua parte la dezbaterile Sinodului, dacã
tocmai când e trebuinþa mai mare, el n-ar uza de dânsul? Prezenþa ministrului în
Sinod constituie tocmai trãsãtura de unire dintre bisericã ºi stat, legãtura dintre
Sinod ºi Guvern, comunicaþia de viaþã organicã de la un corp la celãlalt.
ministrul are, nu numai dreptul, dar ºi datoria de a studia chestiile care se dezbat
în Sinod, de a-ºi da ºi a-ºi susþine pãrerea, de a ajuta pe Sinod cu experienþa ºi
priceperea sa. Dreptul ºi datoria aceasta nu sunt mãrginite decât prin dreptul
Sinodului ca, odatã Dezbaterile terminate, el sã ia hotãrâri în cea mai deplinã
libertate, dupã conºtiinþã ca ºi fãrã nicio presiune din partea ministrului.
Aºa înþeleg eu raporturile dintre ministru ºi Sinod, ºi de aceea gãsesc cã
atitudinea de dezinteresare – numai aparentã de altfel – enunþatã de dl Arion nu
era justificatã.
Adevãrul însã este cu totul altul; este cã la deschiderea Sinodului, dl Arion nu
avea nici o soluþie, nu ºtiau deloc nici d-sa, nici guvernul, ce trebuie sã facã ºi, de
aceea, neavând ce propune Sinodului, a fost silit sã spunã cã guvernul se dezintereseazã. Dar lipsa lui de orientare s-a vãzut în curând, precum ºi amestecul lui
direct în afacere, contrar declaraþiilor de la început.
Cine nu-ºi aduce aminte, cu un surâs involuntar, de ºtirile contradictorii de
care gazetele erau pline, de la o zi la alta, când s-a deschis Sinodul din mai, anul
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trecut? Deschiderea a fost precedatã de o consfãtuire þinutã în ajun la Mitropolie,
împreunã cu ministrul; dar ea nu dã niciun rezultat. Luni se deschide Sinodul ºi
ministrul declarã cã va modifica legea; deci capitulare anticipatã faþã de P.S.
Gherasim. Marþi cere sã se iea mãsuri contra P.S. Gherasim. Mercuri, Sinodul discutã asupra modificãrii legii, dupã intervenþia ministrului. Joi dl Arion acordã un
interviu unui ziar, în care spune cã Mitropolitul Primat trebuie sã-ºi pãrãseascã
scaunul. Joi seara, se þine un Consiliu de miniºtri, în urma cãruia, vineri, dl Arion
cere darea în judecatã a P.S. Gherasim. Duminicã, un alt ministru declarã unui
foarte cunoscut publicist cã nu poate fi vorba de plecarea mitropolitului. A doua
zi, se cere demisia ºi a mitropolitului, ºi a episcopului de Roman. Iar peste câteva
zile, ºeful guvernului spune unui deputat din majoritate cã el ºi-a dat pãrerea cum
trebuie rezolvatã chestia; dar, dacã nimeni nu-l ascultã, ce sã facã el?
ªi aºa mai departe. Aceeaºi incoerenþã în ideile guvernului a durat în tot
timpul celor ºase lungi ºi dureroase sãptãmâni cât a durat sesiunea Sinodului. În
fiecare zi se spera cã guvernul îºi va fi nimerit în fine calea. Dar n-a fost aºa ºi,
pânã în ultima zi, când lumea obositã ºi sãturatã a convenit în fine sã creadã cã
chestia este terminatã prin ocuparea scaunelor vacante, s-a vãzut acelaºi spectacol, trist ºi comic totdeodatã, cum cei ce pretindeau cã conduc þara umblau în
întuneric, schimbând azi ceea ce ce fãcuserã ieri, încercând soluþii imposibile pe
care le aruncau la o parte, ca sã alerge la altele tot aºa de absurde.
ªi sã nu se uite cã guvernul se bucura de o împrejurare de care rareori are
parte un guvern, aceea cã opoziþia liberalã fãcuse declaraþia repetatã cã nu-i va
face nicio greutate în chestia sinodalã ºi cã s-a þinut scrupulos de vorbã. ªi doar
i-a trebuit pentru aceasta multã tãrie ºi stãpânire de sine, în faþa provocãrilor,
atacurilor ºi injuriilor pe care presa guvernamentalã nu înceta sã le arunce
asupra noastrã, chiar pe chestia aceasta, ºi ca rãspuns la declaraþia noastrã de
neintervenire. Nici mãcar miniºtrii nu aveau tactul ºi prudenþa de a se abþine de
la manifestaþii provocatoare ºi ofensatoare. Era imposibil pentru aceia care
neîncetat fãcuserã politicã îngustã pe chestia aceasta sã se dezbare de apucãturile lor, cel puþin în aceste momente grele pentru dânºii; cãci se vor fi întrebat
ei oare, cum ar fi scos-o guvernul la capãt, dacã liberalii, exasperaþi, s-ar fi
aruncat în luptã ºi le-ar fi plãtit datoria din 1909 ºi 1910?
* * *
Dacã, în tot cursul acestei nenorocite afaceri, guvernul a dat dovada celei
mai complete dezorientãri, aceasta nu l-a împiedicat de a se amesteca la tot pasul
în mersul ei, dezminþind astfel declaraþia de deinteresare a Ministerului Cultelor.
Sã fie bine înþeles, încã o datã, cã eu nu fac vinã dlui ministru pentru
aceastã intervenire. Socotesc, din contra, dupã cum am mai spus, cã era de datoria sa sã intervinã; dar critic modul nepotrivit ºi parþial în care s-a fãcut aceastã intervenire.
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Mai întâi un act de intervenire a fost chiar trimiterea de cãtre ministru a P.S.
Gherasim în judecata Sinodului. Era în drept sã o facã, deºi în cazul de faþã
intervenirea ministerului putea sã ºi lipseascã, de vreme ce darea în judecatã
putea sã o decidã ºi Sinodul din propria sa iniþiativã, dupã cum era hotãrât sã o
facã încã de la 22 decembrie 1909; ºi mã întreb chiar dacã nu ar fi fost mai bine
aºa, cu atât mai mult cã însuºi dl ministru a spus cã a trimis pe P.S. Gherasim în
judecatã pentru cã era rãzvrãtit contra Sinodului, ºi nu pentru altceva, ºi cã de
aceea nu l-a trimis înaintare Curþii de Casaþie.
Dupã începerea procesului, dl Arion intervine din nou, pentru ca cuvântul
sã se acorde întâi P.S. Gherasim. Aceasta deja se pare cam neaºteptat, deoarece
de regulã primul cuvânt îl are acuzatorul. Aºadar P.S. Gherasim, cel trimis în
judecatã, era transformat în acuzator.
Dar în sensul acesta intervenþiile dlui ministru au fost numeroase, ºi nu mai
pot fi scutite de o judecatã severã, deoarece ele au denotat o pornire de parþialitate prea vãditã contra unuia din cei doi chiriarchi puºi în cauzã, ºi anume nu
contra celui pe care dl ministru îl trimisese în judecatã. Din contra, printr-o
curioasã întorsãturã de lucruri, se pare cã tocmai acesta se bucura de deosebita
solicitudine a dlui ministru.
Trebuie sã nu se uite cã, pe lângã calitatea sa de ministru, dl Arion mai avea
ºi pe aceea de jurist, care putea sã fie preþioasã în împrejurãrile prin care trecea
Sinodul. D-sa având ºi dreptul, ºi datoria de a lua parte la dezbateri, era indicat
ca sã punã la dispoziþia Sinodului ºtiinþa ºi experienþa sa, pentru a-l ajuta ºi a-l
îndruma în conducerea procesului, operaþie cu care Sinodul nu era deprins,
deoarece asemenea cazuri nu i se ivesc în toate zilele. Dl Arion ar fi contribuit
astfel nu numai sã accelereze judecata ºi prin urmare sã micºoreze scandalul,
dar încã sã se evite unii paºi care nu au contribuit întru nimic la lãmurirea mai
bunã a afacerii, ºi care era mai bine sã fi lipsit. Sã vedem cum a înþeles dl Arion
aceastã parte a datoriei sale.
Piesa principalã care s-a invocat contra mitropolitului Atanasie a fost scrisoarea sa din 1899, care se afla în posesia dlui Chiricescu. Tot restul nu avea
nicio valoare în ochii unor judecãtori care ar fi avut experienþa necesarã.
Dar în orice proces, cel dintâi lucru care se impune este ca sã se depunã pe
masa tribunalului în original toate actele pe care se întemeiazã, atât acuzarea, cât
ºi apãrarea. Sinodalii puteau sã nu ºtie aceasta sau sã nu-ºi dea seama de însemnãtatea capitalã a acestei mãsuri; dar dl Arion? Cum a putut d-sa sã asiste impasibil timp de trei sãptãmâni la acuzãri ca acele ale P.S. Gherasim, întemeiate
numai pe copii ºi pe facsimile publicate prin ziare? Sinodul s-a deschis la 16 mai,
ºi abia la 8 iunie a trebuit ca unul din arhierei sã se gândeascã ºi sã cearã depunerea originalului; altminteri, cine ºtie? S-ar fi terminat procesul ºi s-ar fi dat
sentinþa fãrã sã fi vãzut nimeni piesa originalã, fãrã ca juristul ministru sã se fi
emoþionat de aceastã monstruozitate. ªi lucrul era cu atât mai grav, cu cât existau
bãnuieli cã originalul fusese falsificat ulterior.
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Repet încã o datã, lucrul acesta este monstruos, ºi el singur este de ajuns ca
sã dovedeascã în acelaºi timp, ori o neiertatã uºurinþã din partea dlui ministru, ori
o intenþie care rãmâne sã fie aflatã. Orice biet om nu poate fi târât înaintea
judecãþii pânã nu i se aratã probele autentice ale vinovãþiei sale; ºi aici e vorba de
unul din primele personaje ale þãrii, ºi se permite sã fie târât în noroi timp de 16
zile de niºte oameni a cãror lipsã de fond moral se dovedise în mod aºa de vãdit
chiar prin fapta publicãrii scrisorii, ca sã nu mai vorbesc de altele! Dl Arion mereu
ne scoate ochii cu multa sa ºtiinþã în ale dreptului. Dar la ce e bunã ºtiinþa aceasta,
dacã nu serveºte nici mãcar ca sã împiedice enormitãþi ca acestea?
Dar ºtiinþa nu are ce cãuta aici. Dl Arion þinea sã capete o condamnare cu
orice preþ ºi fãcea ce putea pentru asta; cãci cazul cu scrisoarea de la dl Chiricescu d-sa l-a repetat peste câteva zile, agravându-1; iacã în ce împrejurãri.
Printre alte probe, ce aduceau vrãjmaºii mitropolitului Atanasie contra lui,
era ºi o scrisoare adresatã unui preot de cãtre d-na Olimpia Vasilescu, pe care ei
nu lipsiserã a o publica în facsimile într-o oarecare gazetã. Când ei au invocat
aceastã dovadã în ºedinþã, I.P.S. Atanasie a cerut sã se prezinte scrisoarea
originalã; acesta era dreptul lui incontestabil, mai ales faþã de niºte adversari ca
aceia pe care îi avea în faþã I.P.S.S. Ei bine, dl ministru ºi-a permis sã intervinã
pânã ºi aici ºi într-un mod care constituie un adevãrat scandal: ,,Dl Arion – citez
textual – a arãtat inutilitatea acestui fapt (a depunerii în original a scrisorii d-nei
Olimpia Vasilescu), deoarece din moment ce scrisoarea a fost publicatã în
facsimile în ziare, ea trebuie sã existe ºi în original“.
Crezi cã visezi când citeºti asemenea lucruri. Cum cã dl ministru venea la
Sinod cu hotãrârea sã smulgã prin toate mijloacele o condamnare contra Primatului, acesta este astãzi lucru neîndoios; dar putea cel puþin sã nu lase sã se vadã
prea pe faþã jocul sãu. Cum? Dacã pe d-sa l-ar apuca cineva sã plãteascã 100 lei
cu un facsimil de poliþã publicat prin ziare, d-sa ar plãti ºi nu ar cere originalul
poliþei? Dar atunci ce ar mai cãuta d-sa pe pãmânt, pe câtã vreme împãrãþia cerului a d-sale ar fi? Iar dacã nu ar plãti, dupã cum sunt sigur, cum a pretins ca Primatul sã primeascã de bunã o copie care cu atâta înlesnire putea sã fie falsã? Cine
nu ºtie cu câtã greutate experþii recunosc autenticitatea pieselor scrise, dupã ce
indicii, adeseori imperceptibile, se cunoaºte ea; ºi într-o chestie în care onoarea
unui înalt ierarh ºi a bisericii întregi era în cauzã, trebuia sã se punã crezãmânt pe
imperfecþiile unei reproduceri tipografice ºi pe conºtiinþa unor martori ca aceia cu
care se înconjurase P.S. Gherasim? ªi cum cã avea dreptate Primatul s-a dovedit
îndatã, când la 20 iunie Olimpia Vasilescu publicã în ,,Universul“ textul exact al
scrisorii sale; s-a vãzut atunci cã reproducerea ei de mai înainte fusese în adevãr
falsificatã. Dacã, pe baza unui asemenea fals, Primatul ar fi fost condamnat, ar
mai fi putut dl Arion, chiar cu preþul întregii sale onori, sã mai rãscumpere
urmãrile faptei sale?
De nu ar fi decât acest singur incident, tot ar fi de ajuns ca sã dovedeascã
cã guvernul venise la Sinod cu intenþii hotãrâte în privinþa sentinþei ce voia sã
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smulgã, ºi cã pentru aceasta nu se da înapoi de a cãuta sã transforme într-o
curatã parodie aceastã tristã dramã. Dar mai sunt o mulþime de alte dovezi. Va
fi destul sã înºir aici câteva din ele. ªi nu e greu sã le gãsesc, pentru cã în cursul
procesului, dl ministru nu a lãsat sã scape nicio ocazie de a-ºi arãta le parti
pris(51) ce avea de a se pune în toate în curmeziºul apãrãrii Primatului. În ascultarea martorilor, în verificarea probelor, pânã ºi în cele mai neînsemnate incidente, precum în rectificãri la sumarele ºedinþelor, pretutindeni P.S. Atanasie a
gãsit pe dl Arion în calea sa.
Chiar la începutul procesului, P.S. Atanasie ceruse ca P.S. Gherasim sã nu
fie admis ca acuzator, deoarece el însuºi la 1885 fusese acuzat de fapte pentru
care fusese destituit din direcþia seminarului de la Râmnicul Vâlcii. Dl Arion
avea în minister cele douã dosare relative la acea afacere, pãzite cu mare grijã
de mine, deoarece se fãcuserã oarecare tentative contra lor. Dacã voia sã contribuie la deplina luminare a procesului, putea sã le punã la dispoziþia Sinodului.
D-sa a preferat sã ia cuvântul, pentru a se opune cererii mitropolitului.
La un moment, a apãrut în proces fotografia unei pagini din registrul de
admiteri la Institutul Surorilor de Caritate. Directoare era acolo d-ra Varlam, ºi
fotografia nu putuse fi comunicatã decât de d-sa. Era dar vinovatã cã intervenise
într-o afacere unde-i era interzis sã se amestece ºi din cauza postului ce ocupa,
ºi din a confesiunii sale catolice. Fãcutu-ºi-a dl Arion datoria faþã de dânsa?
Deloc; ea fost depãrtatã de la postul ei mai târziu, ºi dl Arion nu a contribuit cu
nimic la aceasta.
În citarea ºi ascultarea martorilor se fac greºeli de acelea care, dacã s-ar fi
produs într-un proces ordinar, ar fi dus cu siguranþã la reformarea sau casarea
lui. Juristul, dl Arion, care intervenea în toate nimicurile contra P.S. Atanasie,
asistã impasibil ºi surâzãtor la toate ºi nu face un gest, nu zice o vorbã ca sã
lumineze Sinodul ºi sã-l fereascã de a cãdea într-însele.
P.S. Gherasim dãdea o nesfârºitã listã de martori, pe care-i cere sã fie
ascultaþi. Sinodul, dupã cum era dreptul lui, nu refuzã pe niciunul, rezervându-ºi
sã asculte câþi va crede de cuviinþã din ei. Dar în cursul procesului P.S. Gherasim
mai propune ºi alþii ºi i se admit ºi aceia pe când Primatului i se refuzã dreptul
acesta. Citez cazul preotului Mãrculescu, cerut de Primat pentru a-l opune martorului Bãjescu-Oardã ºi refuzat, deºi se primise Bãjescu, trecându-se peste
opunerea Primatului. De altã parte, dl N. Stãnescu, funcþionar în Ministerul
Domeniilor, fost administrator al Bãilor de la Cãlimãneºti ºi în mãsurã de a cunoaºte faptele denunþate de Bãjescu, cere sã fie ascultat ºi este refuzat.
Mai cere sã fie chemat dl Erbiceanu1, fost profesor ºi decan al Facultãþii de
teologie, membrii al Academiei Române, care petrecuse mai multe veri la Cozia
1. E vorba de Constantin Erbiceanu (m. 8 martie 1913), cunoscut prin viaþa sa curatã ºi
prin dragostea ce purta bisericii ºi reprezentanþilor ei.
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ºi putea spune lucruri utile asupra celor povestite de Bãjescu; dar nici dl
Erbiceanu nu a gãsit graþie.
Nu s-a ascultat dl Gârboviceanu, profesor, fost administrator ani de zile al
Casei Bisericii, omul care cunoaºte azi mai bine decât oricine afacerile bisericeºti, care fusese amestecat în toate evenimentele din anii din urmã, ºi care
putea spune multe lucruri utile în proces, cum, spre exemplu, cele ce-i spusese
dl Chiricescu cu privire la alegerile de mitropolit din 1909. Nu s-a ascultat,
pentru cã nu a prezentat biletul de confesiune. Dar nici Bãjescu-Oardã nu l-a
prezentat ºi, cu toate astea, a fost ascultat.
ªi cine era acest Bãjescu-Oardã, al cãrui cuvânt era ascultat cu preferinþã
faþã de acela al unui membru al Academiei ºi al unui înalt funcþionar? Un fost
student exmatriculat ºi un client al poliþiei ºi al tribunalului corecþional.
Trebuie sã observ cã atunci când Primatul s-a ridicat contra admiterii unui
martor ca acesta, Sinodul a avut îndoialã ºi a rugat pe dl ministru sã intervinã la
Poliþia Capitalei ºi a oraºului Ploieºti, ca sã capete informaþii asupra trecutului lui.
Dl ministru a promis, dar s-a ferit a se þine de promisiune, ºi informaþiile nu s-au
cãpãtat nici pânã azi. Dar în acelaºi timp a declarat în faþa Sinodului cã ascultarea
ca martor a lui Bãjescu, chiar dacã va fi fost condamnat, nu era opritã de lege ºi
nu avea niciun inconvenient. Vorba era demnã de un mic avocat obscur de provincie; dar, un ministru, dacã-ºi meritã locul, trebuie sã ºtie cã afacerile statului nu
se conduc dupã regulile de la judecãtorul de pace. Sunt consideraþii de ordin moral
pe care un om de guvern e dator sã le înþeleagã ºi sã þinã seama de ele. Dl Arion
era dator sã înþeleagã cã, orice ar spune codul d-sale penal, nu e permis a se pune
faþã în faþã ºeful bisericii naþionale cu un client al poliþiei.
ªi evenimentul a arãtat îndatã cu cine avea a face. Chiar de la primele
cuvinte ale martorului, Primatul puse în evidenþã mizerabilã þesãturã de minciuni ºi calomnii pe care fusese însãrcinat sã o aducã înaintea Sinodului. Bãjescu spusese cã în 1901 a aflat de la o supraveghetoare de la Azilul Elena Doamna
despre întâlnirile Primatului cu o femeie la mãnãstirea Cozia. Dar elevele
Azilului nu au început sã se ducã vara la Cozia decât cu începere de la 1905.
Mãrturia mincinoasã a individului era dar nediscutabilã.
ªi pentru ca scandalul sã fie desãvârºit, se mai descoperã cã el venise sã-ºi
facã depunerea în capela Sinodului, fiind înarmat cu un revolver cu ºase focuri.
Ce a fãcut dl Arion în faþa tuturor acestora? Sperjurul era dovedit ºi el era
cu deosebire grav într-o afacere ca aceasta; iar purtarea revolverului în momentul acela, de cãtre un asemenea om, pãrtaº în banda care urmãrea desfiinþarea
mitropolitului cu orice preþ, lua proporþii excepþionale. Arestarea imediatã a vinovatului ºi punerea lui sub urmãrire, cel puþin pentru port de armã opritã ºi
pentru mãrturie mincinoasã, se impunea; orice preºedinte de tribunal ar fi
ordonat-o ºi ºi-ar fi cãlcat datoria dacã nu o ordona. Dar Bãjescu a plecat nesupãrat, împreunã cu revolverul lui, mãrturia lui a rãmas bunã mincinoasã, iar el

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

12:00 PM

Page 139

Polemice ºi politice (1911–1912) / 139

se preumblã netulburat ºi pânã astãzi. Cât pentru informaþiile promise de dl
Arion asupra lui, ele rãmân amânate la ziua judecãþii de apoi.
Am acuzat în mai multe rânduri pe dl Arion, în afacerea aceasta, de
fãþãrnicie. Aici nu mai este vorba de fãþãrnicie, cãci conivenþa nici nu-ºi mai dã
osteneala sã se ascundã.
Un alt specimen, cam la fel cu mãrturia lui Bãjescu, este aceea a lui ªunda,
despre care am pomenit deja. Omul acesta – iarãºi un fost student – aduce în
proces un cupon de mandat poºtal pentru niºte bani trimiºi de Primatul unei
tinere din strãinãtate. S-a stabilit uºor care era rostul acestei trimiteri ºi cã ea nu
însemna nimic rãu pentru P.S. Atanasie. Dar chestia este ce cãuta în aceastã
afacere, cu totul privatã, un individ care nu avea nimic a face cu niciuna din cele
douã persoane între care se schimbase corespondenþa? Prin ce mijloace ºi cu ce
drept îºi apropriase el o piesã care nu-i aparþinea ºi pe care a exploatat-o pe
urmã ca mijloc de ºantaj?
De toate acestea, cel care era dator în primul rând sã se intereseze era dl
Arion, cãci d-sa reprezenta puterea executivã, ºi în cauzã era un laic. Legea
pedepseºte fapte ca a lui ªunda, ºi cel chemat a pune legea în miºcare era
ministrul. ªi el era dator sã o facã, mai ales cã Primatul ceruse aceasta, ca unul
care era lovit prin fapta lui ªunda, ºi cã trei inºi fãcuserã intervenþii scrise la
Sinod ca sã fie chemaþi sã depunã asupra modului cum ªunda îºi procurase
cuponul ºi asupra felului cum cãutase a se folosi de dânsul.
Dl ministru a promis, în adevãr, mitropolitului cã va sesiza parchetul, ca sã
facã o anchetã energicã. Dar atât. Nici nu ºtiu dacã intervenirea la parchet s-a
fãcut; dar în orice caz nicio anchetã nu s-a fãcut, ºi vinovatul nici nu a fost sub urmãrire. Cei trei martori care se ofereau sã înlesneascã dovedirea ºi pedepsirea
delictului, nici nu au fost chemaþi, nici la Sinod, nici la parchet. Aºadar era o
hotãrâre certã de a se face scãpat acel care adusese un nou aliment scandalului;
aºadar întreþinerea scandalului convenea guvernului, de vreme ce de câte ori putea
sã-l curme nu o fãcea. Dacã mãcar faþã cu unul din aceastã adunãturã de martori
nãimiþi ºi de maîtres-chanteurs s-ar fi exercitat rigoarea legii, dacã mãcar unul
singur ar fi fost trimis la Vãcãreºti cu siguranþã cã ar fi intrat în pãmânt toþi ceilalþi
ºi ar fi fost scutitã lumea mãcar de o parte din scârbosul spectacol pe care i-l da.
Dacã nu s-a fãcut aºa, ºi dacã în mod sistematic s-a acordat cea mai deplinã
impunitate unor fapte de acest fel, cine se mai poate îndoi cã ele conveneau
acelora care aveau mijlocul de a le împiedica ºi nu o fãceau?
În ceea ce priveºte pe ªunda în special, siguranþa aceasta cãpãta o deosebitã
tãrie prin aceea cã, dupã cum se afirmã, acest individ era nelipsit din redacþia
uneia din foile oficioase.
Atitudinea dlui ministru nu se dezminte nici în afacerea altui martor mincinos, poate cea mai scandaloasã din toate, aceea a fostului cãlugãr, ºi pe urmã
acar la Cãile Ferate, Tudoricã Ionescu.
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Am arãtat în ce mai constau ºi arãtãrile lui, precum ºi retractarea lui, urmatã
de o tentativã de sinucidere, impresionat fiind de locul ºi de mediul solemn în
care se afla. În retractarea sa, el a arãtat cã mãrturia lui contra mitropolitului
fusese pusã la cale de fostul preot Vasilescu, pe care credincioºii de la Vãlenii
de Munte, revoltaþi contra lui, îl goniserã din biserica lor, ºi care, dupã tot felul
de peregrinãri ºi de scandaluri, se oploºise în ceata vrãjmaºilor mitropolitului
Atanasie. De altfel, ceea ce spunea Th. Ionescu nu era lucru necunoscut. Deja
cu un an mai înainte, pe când eram încã ministru, dovedisem, prin o anchetã
fãcutã de parchetul de Prahova, toate amãnuntele acelei colaborãri.
Dar acum vin de se adaugã dovezi noi. Preotul Ivãnceanu din Ploieºti
comunicã în scris Sinodului cã Tudoricã Ionescu, când a venit sã-i cearã biletul
de confesiune de care avea nevoie ca sã fie admis ca martor, era însoþit de fostul
preot Vasilescu. De asemenea, dnii T. Teodorini ºi Mitu ªtefãnescu, foºti deputaþi, au afirmat înscris aceastã conivenþã. În fine protoiereul de Prahova, persoanã bisericeascã oficialã, aratã cã în ziua de 29 mai un domn oarecare a venit
anume la Ploieºti, ca sã aibã o convorbire de douã ore cu Tudoricã Ionescu
într-o camerã de hotel. Apropiind aceastã din urmã informaþie de aceea pe care
o aveam eu cã, în anul precedent, dupã ancheta parchetului, Th. Ionescu venise
în Bucureºti ºi vizitase pe fondatorul gazetei ,,România Creºtinã“, personalitatea de la Ploieºti se recunoºtea cu destulã probabilitate.
Faptele dar erau patente, nediscutabile. Fusese mãrturie falsã, fãcutã dupã
depunere de jurãmânt în condiþiile cele mai solemne posibil. Era complicitate
sigurã ºi doveditã, pe lângã alþii, a fostului preot Vasilescu ºi a domnului misterios
de la hotelul din Ploeºti. Era putinþã, era siguranþã ca toatã banda aceasta sã fie
prinsã în plasã ºi datã pe mâna justiþiei; o condamnare nu fãcea îndoialã. De la
aceºtia, prin o urmãrire stãruitoare ºi îndemânaticã, se putea, dacã nu pune mâna
pe firele întregului complot, dar desigur a se lua urma unora din fãuritorii lui.
Fãcut-a ceva din toate acestea dl Arion? Cercat-a el mãcar în acest caz,
peste mãsurã de scandalos ºi bãtãtor la ochi, sã loveascã în aceia din autorii
scandalului bisericesc care-i cãdeau în mânã? Absolut nimic. Ba, ce zic? D-sa a
luat poziþie alãturi cu plãsmuitorii de mãrturii false ºi contra Primatului.
În adevãr, în urma retractãrii lui Tudoricã Ionescu, a încercãrii lui de sinucidere ºi a declaraþiei lui cã fusese pus la cale de fostul preot Vasilescu, Sinodul
fãcuse intervenþie la parchetul de Prahova ºi la cel de Ilfov, ca sã punã sub
urmãrirea pe amândoi indivizii. Ambele parchete însã, pare cã ar fi fost înþelese,
declarã cã ,,nu gãsesc caz de urmãrire împotriva niciunuia din ambii acuzaþi,
cazul lor fiind de naturã duhovniceascã ºi privind numai Sinodul, ºi cã laicii nu
se pot amesteca în afacerile bisericeºti“.
E uºor de înþeles cã acest rãspuns neaºteptat nu a mulþumit pe Mitropolitul
Primat, care a protestat în Sinod. Rãspunsul l-a primit de la dl Arion: „Parchetul
nu poate ieºi din lege. Noi nu putem impieta asupra conºtiinþei magistraþilor þãrii.

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

12:00 PM

Page 141

Polemice ºi politice (1911–1912) / 141

Dacã I.P.S. a fost victima unui ºantaj, de ce n-a reclamat când s-a petrecut faptul?
Referind azi cazul justiþiei, eu am intervenit pe lângã dl ministru al Justiþiei ca sã
se facã o anchetã ºi sã se refere rezultatul ei. Parchetul n-a putut lucra decât în
conformitate cu legea ºi în limitele legii“.
Legea, legea! În trei rânduri, cuvântul acesta se repetã ca un sunet de clopot. Parcã vãd pe dl ministru, cu ochii în tavan ºi cu mâna pe inimã, cum punea
la adãpostul legii, legii, pe interesanþii sãi Ioneºti ºi Vasileºti. Dar dacã l-aº
apuca sã-mi arate care este acea lege, de care vorbea cu atâta emfazã, nu ºtiu ce
ar rãspunde.
Mai întâi aº vrea sã ºtiu dacã legea din 1911 era alta decât cea din 1910. În
acest an, eu cerusem tot parchetului de Prahova sã facã anchetã asupra celor
denunþate tot de Tudoricã Ionescu. Cercetarea s-a fãcut îndatã ºi în mâna mea a
fost ca vinovatul sã fie dat în judecatã. Nimeni nu mi-a vorbit atunci de nicio
lege care ar fi împiedicat aceasta. Pânã într-un an, se adaugã circumstanþele cu
deosebire agravante ale unui sperjur comis într-un loc sfânt ºi înaintea unui
Tribunal constituit în puterea unei legi, ºi a unei denunþãri pornite din partea lui
Ionescu contra lui Vasilescu; ºi ceea ce se putuse cu un an mai înainte nu se mai
putea acum?
Dar chestia aceasta este prea gravã, pentru ca sã trecem cu uºurinþã asupra ei.
Sinodul este un organ de stat, constituit prin o lege. Tot prin lege, el este tribunal de judecatã pentru membrii sãi. Ca tribunal, el se bucurã de toate prerogativele ºi drepturile pe care le are orice autoritate judiciarã, ºi toate puterile
publice sunt datoare sã-i dea tot concursul lor, atât pentru descoperirea adevãrului, cât ºi pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârilor lor.
Probabil cã lucrurile acestea nu sunt spuse în termeni tocmai juridici ºi nu
mã îndoiesc cã la prima ocazie dl Arion se va chinui din nou sã facã spirit pe
socoteala lor. Dar am spus în mod limpede ceea ce toatã lumea ºtie ºi înþelege,
ºi de rest nu-mi pasã.
Aºa, tribunalele militare au ºi ele o competenþã mãrginitã la o anumitã
categorie de oameni; dar nu e nicio deosebire între ele ºi tribunalele civile în
privinþa drepturilor lor, ºi niciodatã nu va trece prin minte unui parchet oarecare
sã le refuze concursul sãu când i s-ar cere. Presupun, spre exemplu, cã un civil
ar fi chemat ca martor înaintea unui tribunal militar, ºi ar fi dovedit cã a fãcut
mãrturie mincinoasã. Tribunalul militar neputându-1 judeca, pentru cã e civil, îl
va deferi justiþiei civile. Îºi poate închipui cineva cã aceasta ar refuza sã-ºi facã
datoria, sub cuvânt cã „civilii nu se pot amesteca în afacerile militare?“
Cazuri de acestea se ivesc în toate zilele ºi nu am auzit încã pânã acum ca
sã se fi dat vreo datã vreun rãspuns ca acela pe care l-a primit Sinodul.
Acest rãspuns nu poate fi considerat decât ca o eroare gravã a parchetului ºi
este imposibil sã fie admis. El a fost în prima linie o grea ofensã adusã Sinodului,
care a fost desconsiderat ca tribunal regulat constituit ce era, ºi cãruia i s-a
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refuzat concursul la care avea drept în aceastã calitate din partea tuturor puterilor
constituite ale statului, fãrã a excepta nici parchetele. Dacã teoria parchetelor de
Prahova ºi Ilfov s-ar admite, ar urma cã nici sentinþele date de Sinod nu s-ar putea executa, cãci el nu are jandarmii lui, iar ceilalþi nu ar trebui sã intervinã. Când
Sinodul ar caterisi un preot ºi acesta ar continua sã poarte anteriul ºi potcapul, nu
ar avea cine-l opri, pentru cã sentinþa lui nu ar avea valoare în ochii autoritãþilor
civile. Se poate admite o asemenea stare de anarhie?
Îmi pare rãu sã dau eu lecþii de drept unor juriºti emeriþi ca dnii miniºtrii de
Culte ºi de Justiþie; dar nu o datã mi s-a întâmplat sã vãd cã bunul simþ ºi
vederea neîmpiedicatã de idei preconcepute mai lesne te dirijeazã în dedalul
subtilitãþilor decât teoriile interesate. ªi, pe urmã, ºtiu eu bine cã nici înºiºi dnii
Arion ºi M. Cantacuzino nu cred niciun cuvânt din teoria pe care au aplicat-o
Mitropolitului Primat ad hominem(52). Legea zice, da, cã laicii sã nu se amestece
în treburile bisericeºti. Parchetul de Ilfov ºi de Prahova, spre exemplu, nu ar
putea sã deschidã urmãrire contra unui preot pentru cã a citit în ziua de Paºti
evanghelia de la Crãciun; dar aº vrea sã le vãd refuzând sã-ºi facã datoria când
acelaºi preot ar lovi cu ciomagul pe cineva. Acesta este un delict de drept comun, un delict contra ordinii publice, ºi ca atare pe parchet îl priveºte, cu toate
cã cel care l-a comis este un preot.
Delictul comis de Ionescu ºi Vasilescu era ºi el un delict de drept comun, ºi
parchetul era dator sã ia mãsuri contra lor. De unde a scos el cã era vorba de un
caz de naturã duhovniceascã? Ce este duhovnicesc în cazul unui martor care jurã
strâmb? Atunci pentru ce la toþi martorii mincinoºi nu este caz duhovnicesc?
Aserþiunea celor douã parchete este cu atât mai curioasã, cu cât nici mãcar
nu era vorba de feþe bisericeºti. Unul este macagiu la cãile ferate, celãlalt este
preot rãspopit; acum s-a fãcut ºi el student, tot student!
Oricum se întoarce lucrul, se vede bine cã teoria pusã înainte de cele douã
parchete nici nu suferã discuþia. Dacã ea ar fi fost opusã, nu Sinodului, compus
din arhierei care nu au de unde sã cunoascã legile ºi sã înþeleagã suciturile ce li
se aduc, ci cuiva care sã ºtie ºi sã se încumete a-ºi apãra drepturile, nici vorbã
nu este cã afacerea ar fi mers mai departe, pânã în Casaþie, ºi este imposibil sã
creadã cineva cã aceasta ar fi acoperit cu autoritatea ei o asemenea enormitate.
Dar nu se poate concepe ca Sinodul sã facã apeluri ºi recursuri; nu e în felul
lui sã se angajeze pe asemenea cãi.
Dacã însã Sinodul era pus, în cazul acesta, în imposibilitate de a face sã i
se respecte prestigiul, drepturile ºi prerogativele ce-i dau legile, era altcineva
care era dator sã o facã în locul lui, ºi acesta era ministrul Cultelor. D-sa este
rãspunzãtor pentru pãstrarea întreagã a autoritãþii Sinodului, ºi când a vãzut cã
i se aduce o asemenea loviturã, nedreaptã ºi ilegalã, era dator sã punã în joc
toatã autoritatea sa pentru ca lucrurile sã reintre în regulã.
Spune d-sa cã „nu putea sã impieteze asupra conºtiinþei magistraþilor?“
Aceasta nu este serios. Deunãzi guvernul avea curajul sã vorbeascã de aplicarea
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art. 108 unui întreg tribunal de magistraþi inamovibili, pentru cã dãduse o
sentinþã care nu-i plãcea; ºi nu puteau doi miniºtri sã facã sã reintre în regulã pe
niºte magistraþi amovibili care refuzau sã aplice legea?
Nu, asemenea motive nu pot amãgi pe nimeni. Adevãrul este cã guvernul era
decis ca sã ia Primatului orice mijloace de apãrare; sã-l lase expus fãrã niciun
sprijin la loviturile tuturor, chiar ale celor mai abjecþi indivizi; sã încurajeze, prin
indiferenþa lui binevoitoare, toate tentativele cele mai neruºinate; sã paralizeze
orice încercare de a se pune mâna pe firele complotului, ºi orice pas care ar fi
putut speria pe fãuritorii lui sau a-i împiedica întru ceva în uneltirile lor mârºave.
Adevãrul este cã guvernul voia sã detroneze pe Atanasie cu orice preþ, ºi cã pentru
aceasta nu s-a dat înapoi de a încuraja ºi de a alimenta scandalul, ºi de a se face
complice pânã ºi cu alde Bãjescu-Oardã, ªunda, Tudoricã Ionescu ºi Vasilescu.
Solicitudinea guvernului pentru dânºii a mers pânã acolo cã s-a fãcut ºi
avocatul lor. Procesele verbale ale anchetei din 1910 a parchetului de Prahova
contra lui T. Ionescu se aflau la mine. Mi s-au cerut ºi le-am dat, socotind cã se
cer ca sã serveascã în urmãrirea lui; dar scopul guvernului era, din contrã, de a le
face sã disparã ºi de a scãpa pe interesanþii sãi clienþi de primejdia de a vedea
publicate de mine acele constatãri compromiþãtoare. Iar dl Arion îi spune Primatului cã reclamaþia lui nu mai are valoare, pentru cã trebuia sã o facã cu un an
mai înainte, când s-a petrecut faptul ºantajului. Primatul a tãcut, pentru cã nu ºtia
ce va sã zicã prescripþia în materie penalã ºi care sunt termenele ei; dar dl Arion,
mare învãþat, cum a putut sã-i opunã asemenea justificare a refuzului sãu de a-ºi
face datoria? ªi, chiar dacã în chestia ºantajului numai era timp de reclamat, cum
rãmânea cu aceea a sperjurului? ªi în aceastã ocazie a trebuit sã iasã la ivealã acel
spirit îngust, acele mijloace de ºicanã mãruntã de care avocaþii uzeazã ca sã
salveze cauzele dubioase. Dar aici era vorba de o chestie mare, care nu trebuia înjositã la nivelul unui proces la judecãtorul de pace; mãcar aici sã fi fost scutitã
justiþia de ruºinea de a fi confundatã cu ºicana, care nu este decât caricatura ei.
Este bineînþeles cã abia întors la Ploieºti, dupã ce fusese scos din primejdie de dl
Arion, Th. Ionescu se grãbi sã facã a patra retractare, revenind asupra acelei pe
care o fãcuse în mitropolia din Bucureºti. Ce batjocurã, ºi pe ce mâini a fost lãsatã
onoarea bisericii ºi a ºefului ei!
Întregul proces s-a desfãºurat în mijlocul acestei atmosfere de scandaloasã
pãrtinire. Nu s-a lãsat sã scape nicio ocazie de a se stânjeni apãrarea Primatului;
nu era incident, cât de neînsemnat, în care dl Arion sã nu se ridice pentru a se
opune la tot ce cerea el: pentru o rectificare în procesul verbal, pentru citarea sau
refuzarea unui martor, pentru preferinþa rândului în acordarea cuvântului, în toate
nimicurile dãm peste inevitabilul avocat, care luase locul ministrului.
La începutul procesului, dl Arion declarase unui gazetar (a se vedea ,,Universul“ din 19 mai 1911) cã înþelege ca procesul de la Sinod sã se rezolve, nu
numai dupã canoane, ci ºi dupã echitate. Am vãzut ce a înþeles d-sa prin echitate
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faþã de mitropolitul Primat. Dacã cel puþin acelaºi fel de echitate ar fi întrebuinþat d-sa ºi faþã de episcopul de Roman, s-ar fi putut zice cã dl ministru era drept
în nedreptatea sa. Dar pe lângã cã acesta beneficia de toate neajunsurile ce se
fãceau adversarului sãu, el se mai folosea adeseori ºi de tratamente de favoare.
Am arãtat mai sus câteva din acestea, dar mai sunt ºi altele. Mã mulþumesc sã
menþionez unul, cu deosebire semnificativ, acela când, dupã ce s-a luat depoziþia lui ªunda, cuponul de mandat poºtal pe care-l adusese el a fost înmânat P.S.
Gherasim. Dar aceea era piesã care acum aparþinea dosarului ºi nu se mai putea
da nimãnui, ºi cu atât mai puþin uneia din pãrþile interesate. Prin aceasta P.S.
Gherasim nu mai era recunoscut ca simplu acuzator al P.S. Atanasie, ceea ce
deja fusese excesiv, de vreme ce el însuºi figura în proces ca acuzat, dar era
transformat în membru al tribunalului care judeca pe Atanasie. Sinodul putea sã
comitã greºeala aceasta din neºtiinþã: dar dl Arion era dator sã intervinã pentru
restabilirea echitãþii care îi era aºa de scumpã. Nu a intervenit. Tot aºa ar fi fãcut
dacã cuponul s-ar fi remis P.S. Atanasie, ceea ce de altfel ar fi fost mai drept, de
vreme ce de la dânsul se furase?
Mai este un fapt pentru care dl ministru are sã dea socotealã.
Episcopul de Roman cutezase ca într-o hârtie datã M.S. Regelui sã ameninþe
cu reclamaþii la bisericile strãine. Fapta aceasta constituia, pe lângã o abatere
canonicã, ºi o crimã de stat. Se poate sã nu fi fost adusã la îndeplinire, deºi a circulat vorba cã P.S.S. ar fi ºi executat ameninþarea sa. Dar numai faptul de a o fi
proferat, ºi mai ales cãtre Capul statului, era o vinã de o gravitate excepþionalã.
Dar dl ministru, care arãta aceastã prefãcutã scandalizare cã P.S. Atanasie ar fi
avut cu 12 ani mai înainte relaþii clandestine cu o femeie, nu se emoþiona deloc
faþã de ce fãcea acum P.S. Gherasim. Trebuia ca darea lui în judecatã sã fi fost
motivatã, între cele mai grele acuzãri, ºi pe aceasta, cãci era desigur o mai mare
primejdie pentru bisericã ca unii din chiriarhii sãi sã se gândeascã la introducerea
intervenþiei strãine în afacerile ei, decât ceea ce se imputa P.S. Atanasie. Trebuia
fãcut cu P.S. Gherasim un exemplu rãsunãtor, care sã punã capãt pe viitor altor
nãzuinþe inconºtiente ca ale lui. Ministrul era dator sã urmãreascã cu cea din urmã
energie pedepsirea lui anume pe chestia aceasta. Dar el nu ºi-a fãcut datoria,
pentru cã, precum se silea sã facã cât mai grea posibilã situaþia Primatului, tot aºa
nu voia sã facã niciun neajuns episcopului de Roman.
* * *
Atitudinea parþialã a guvernului nu mai face îndoialã pentru nimeni, când
se ia cunoºtinþã de aceste fapte. Deja în timpul procesului, ºi chiar pentru cei
care nu urmãreau prea de aproape vicisitudinile lui, impresia generalã era cã
purtarea guvernului era fãþarnicã ºi nedreaptã.
Dacã ar mai trebui o nouã probã pentru aceasta, presa guvernamentalã ne-ar
da-o.
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Pe când Partidul Liberal se abþinea cu îngrijire de la orice intervenire, ba
oferea ºi concursul lui; pe când presa lui nu fãcea decât sã înregistreze apeluri
pacifice ºi se mãrginea aproape exclusiv la un rol de purã informaþie, gazetele
guvernului nu scãpau nicio ocazie de a arunca nota lor plinã de urã ºi de rãscolire
a patimilor, luând pe faþã poziþiune vrãjmãºeascã contra Mitropolitului Primat.
Lucrul acesta nu a lipsit de a fi relevat de presa liberalã încã de atunci, ºi în mai
multe rânduri, ceea ce nu a adus însã nicio îndreptare. În tot cursul procesului,
,,Epoca“ ºi ,,Seara“ au fost pline de tot felul de informaþii, note, interviuri ºi articole, inspirate de cea mai fãþiºã duºmãnie contra Primatului. Ele se luau la întrecere cu gazetele de scandal cele mai decãzute, în publicare de interviuri, scrisori,
acte ºi orice fel de piese de originile cele mai suspecte, cu singura condiþie ca sã
loveascã în Primat. Chiar în ziua când trebuia sã se pronunþe sentinþa, una din ele
a publicat un articol violent contra P.S. Atanasie, cerând caterisirea lui, ºi se
indigna contra unei informaþii date de un alt ziar, cum cã dl Arion ar fi felicitat pe
Primatul pentru frumoasa sa apãrare. Nu trebuie apoi sã se uite cã ªunda, care a
jucat în proces un rol aºa de urât, era un om despre care se spune cã se gãsea
veºnic prin redacþiile gazetelor guvernamentale.
În sfârºit nu se pot trece sub tãcere presiunile pe care dl Arion le-a exercitat
direct asupra membrilor Sinodului, pentru a obþine o sentinþã aºa cum dorea
guvernul. Fãrã sã mai vorbim despre amãnuntele care s-au dat prin ziare asupra
acestor tentative, sã nu uitãm cã chiar unii membri ai Sinodului s-au plâns cu
amãrãciune de tortura la care au fost supuºi.
Este lesne de înþeles în ce stare sufleteascã trebuia sã se afle Mitropolitul
Primat în faþa acestei nepomenite dezlãnþuiri de patimi contra sa. Expus timp de
doi ani la calomniile cele mai neauzite, la o explozie de rãutate cum nu s-a mai
vãzut, la loviturile unor oameni culeºi de prin cele mai infecte pãturi sociale,
Primatul era în drept sã conteze, dacã nu pe sprijinul, cel puþin pe nepãrtinirea
guvernului. Dar când s-a vãzut lovit cu atâta pornire ºi din partea aceasta, era
natural sã-ºi piardã rãbdarea, ceea ce explicã acele câteva izbucniri de protestare
ºi de indignare ce s-au vãzut din partea lui.
De altã parte însã, o bunã parte din opinia publicã nu se lãsã sã fie înºelatã
de înscenãrile puse la cale. Numeroºi oameni politici, profesori ºi alþi oameni de
seamã îºi manifestarã simpatia lor pentru cel persecutat. Îndeosebi au avut o
semnificaþie mare manifestaþiile de respect ºi simpatie ale clerului din eparhia
mitropoliei de Bucureºti, care avusese timp sã cunoascã ºi sã preþuiascã pe
chiriarhul sãu.
În asemenea condiþii nu a fost uºoarã lupta guvernului pentru a ajunge sã
scape de Primatul care nu-i plãcea.
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* * *
Acum cã cunoºteam atâtea fapte care zugrãvesc în mod aºa de limpede
purtarea guvernului în chestia sinodalã, trebuie sã ne punem întrebarea: care sã
fi fost cauza acestei porniri vrãjmãºeºti contra unui om care nu-i fãcuse niciun
rãu? Ce interes aºa de mare avea el ca Primatul sã fie numaidecât scos din
scaun? Ce scop urmãrea?
Ar fi o copilãrie sã credem cã guvernul ar fi crezut în mod serios, mãcar un
singur moment, cã învinuirea de imoralitate pentru cazul din 1899 ar fi fost de o
gravitate aºa de capitalã încât sã nu se poatã spãla decât prin un scandal fãrã
precedent. Nu cred pe membrii guvernului aºa de lipsiþi de judecatã încât sã nu
înþeleagã cã rãul ce s-a fãcut bisericii prin campania deºãnþatã a P.S. Gherasim ºi
a complicilor sãi, agravatã prin sprijinul ce i-a dat guvernul, nici nu poate fi comparat cu acel ce rezulta din o faptã ce s-ar fi comis acum 12 ani, care rãmãsese cu
totul necunoscutã ºi care nu a devenit publicã decât tot din vina P.S. Gherasim.
Chiar dacã faptul s-ar fi petrecut în realitate, este aproape de mintea omului cã nu
era în interesul, nici al bisericii, nici chiar al moralei publice, ca el sã serveascã de
pretext de scandal pentru aceia care numai prin scandal cãutase sã-ºi îndeplineascã rãzbunãrile. Nu este nicio bisericã pe lume în care sã nu se întâmple cazuri
de acestea, dar niciuna nu s-a gãsit pânã acum care sã creadã cã e în folosul ei ºi
al credincioºilor de a le exploata ca pe o minã de scandal. A trebuit sã avem noi
parte de un episcop ca P.S. Gherasim ºi de un guvern ca cel de azi, ca sã ne dãm
în spectacol lumii aºa cum ne-am dat.
În orice proces, când se aduc acuzaþii, cei care le aduc sunt datori sã le probeze, iar nu numai acuzatul e þinut sã dovedeascã netemeinicia lor. În procesul
acesta, se aduceau tot felul de învinuiri fãrã nicio probã, altele bazate pe probe de
nicio valoare, ºi pe urmã se zicea Primatului: „Dovedeºte cã nu e aºa“. Aºa a fost
cu acuzaþia de sacrilegiu când cu sfinþirea bisericii de la Tulburea, când P.S. Gherasim, numai dupã închipuirea sa, a formulat cea mai grea acuzare ce se poate
aduce unui preot. Asemenea feluri de acuzaþii trebuiau aruncate la o parte fãrã
cercetare. De se fãcea aºa, nu ar fi rãmas nici a zecea parte din scandalul petrecut.
P.S. Gherasim ºi cu ai lui s-ar fi înbolnãvit de inimã rea; dar asta este indiferent.
Chiar boala de la 1899 nu putea fi invocatã ca o certitudine, cu toatã scrisoarea exploatatã de dl Chiricescu. Dl Disescu, care este un jurist cel puþin tot atât
de savant ca dl Arion, a dovedit aceasta prin o scrisoare a sa care s-a publicat.
Este dar cert cã guvernul, dacã voia, putea lesne sã reducã la proporþii cu
totul neînsemnate groaznicul scandal; mai ales pentru un avocat abil, cum este
dl Arion, lucrul acesta ar fi fost o jucãrie. Dacã nu a fãcut-o, este cã credea cã
numai pe calea aceasta putea sã ajungã la schimbarea Primatului. ªi atunci iar
se pune întrebarea: pentru ce?
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Un singur rãspuns este posibil: guvernul a fost dominat de cele mai meschine consideraþii personale, de acel politicianism josnic, pe care-l amestecã în
tot ce face.
Nu s-a întâmplat o datã ca Partidul Conservator sã ia guvernul fãrã ca sã
ducã o luptã disperatã ca sa umple toate locurile pe care poate pune mâna cu
creaturile lui. El a fost totdeauna incapabil sã facã, spre exemplu, niºte alegeri
de chiriarhi ca acele din 1909, cu exclusiva preocupare a meritului ºi scutite cu
totul de preocupãri de partid. Între numirea unui candidat bun, dar neînscris în
clubul lor, ºi una orcât de rea a unui partizan, conservatorii niciodatã nu ezitã:
ei fac totdeauna pe cea de a doua.
Nimic nu scapã de aceastã goanã furioasã. În administraþie, în armatã, în
învãþãmânt de sus pânã jos, în magistraturã, peste tot trebuie sã aducã ei aceastã
mentalitate.
Biserica nu putea sã scape de aceeaºi contaminare.
Mitropolitul Atanasie devenise odios conservatorilor pentru cã, dupã ce la
1909 ei sperau, de la opunerea lui la modificarea legii sinodale, ocazia aºa de mult
aºteptatã de a pune în fine mâna pe guvern, au vãzut deodatã înºelate aºteptãrile
lor. Din ziua aceea, mitropolitul Atanasie nu mai merita sã fie tratat decât ca un
liberal, ºi nici nu au lipsit de a-l trata ca atare. Sã ne aducem aminte modul barbar
cum s-a purtat cu dânsul în Senat însuºi dl Arion, în cursul discuþiei din 1909.
Începând procesul din 1911, sentimentele guvernului faþã de P.S. Atanasie
nu puteau face iluzie nimãnui.
Atacat din toate pãrþile ºi izolat cum era, Primatul se vãzu silit într-o zi sã
cearã sfat ºi de la aceia care îl mai ajutaserã cu sfatul lor în momente grele. A
avut o convorbire cu dl I. Brãtianu ºi cu mine.
Desigur cã, dacã un subcomisar sau un subprefect ºi-ar fi permis o asemenea enormitate, guvernul dlui Carp l-ar fi dat afarã în 24 de ore. Dar mitropolitul nu este nici subcomisar, nici subprefect, ºi se putea crede cã guvernul va
avea pudoarea sã înþeleagã asta. Dar nu a fost aºa. Presa guvernamentalã îndatã
s-a alarmat ºi a aruncat invinuirea: „mitropolit liberal“. Aceasta suscita îndatã
noþiunea de „mitropolit conservator“ ºi ideea cã dacã liberalii avuserã mitropolitul lor, trebuia acum ca ºi conservatorii sã aibã pe al lor.
ªi lucrul nu se mãrgineºte aici. Însuºi dl Arion nu s-a sfiit sã spunã I.P.S.
Atanasie cã nu-i poate da sprijin, atât pentru cã la deschiderea Sinodului spusese
cã legea din 1909 era canonicã, cât ºi pentru cã avusese întrevedere cu foºtii
miniºtri liberali. Avea cel puþin meritul sinceritãþii. De aceea de atunci eu m-am
ferit de a mai da ochii cu I.P.S. Atanasie, ca sã nu-i fac rãu mai mare decât
ajutorul ce-i puteau aduce sfaturile mele.
Alt caz. Unul din foºtii miniºtri liberali a crezut de cuviinþã sã facã o vizitã
de politeþe unuia din chiriarhi, cu care era în relaþii personale. A doua zi unul din
miniºtrii în exerciþiu veni sã vadã pe chiriarhul în chestie ºi nu lipsi sã-l cerceteze
asupra vizitei primite.
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Însuºi dl Arion, în ºedinþa Senatului din decembrie trecut când s-a votat
legea sa sinodalã, fãcu aluzia la aceastã vizitã, ca la o tentativã de amestec în
chestia pe care þinea sã o rezolve d-sa singur. „Unii liberali s-au interesat prea de
aproape de soluþia din Sinod“, a zis d-sa. Ar fi voit d-sa, se vede, ca ºi liberalii
sã facã ca partidul d-sale, care nu se intereseazã de nimic, nu studiazã nimic, ºi
de aceea nici nu cunoaºte, nici nu înþelege nimic în chestiile pe care este chemat
sã le rezolve.
Se înþelege cã un guvern care nutrea o asemenea mentalitate nu era sã lipseascã de a se folosi de orice ocazie ºi de orice mijloc pentru a întinde ºi asupra
bisericii sistemul sãu. Nu s-a dat înapoi de la un scandal enorm pentru a face vacant scaunul de mitropolit, iar zilele acestea vãzurãm la ce mijloace alergã pentru
a face sã pãtrundã în Sinod ºi alþii partizani de ai sãi, ca sã-ºi asigure majoritatea.
Aici dar stã toatã explicaþia celor petrecute. Acelaºi politicianism josnic ºi
neinteligent care a fãcut pe guvern sã sfâºie o lege ca aceea a organizãrii Ministerului de Intrucþie pentru a-ºi cãpãtui partizanii ºi care aduce perturbaþia în toatã
administraþia de câte ori vine la guvern partidul aºa zis al ordinii, aceeaºi
mentalitate care în miezul nopþii de 28 aprilie a împins la devastãrile ºi sãlbãticiile
cunoscute, tot acestea sunt care au dictat purtarea guvernului în criza provocatã de
P.S. Gherasim. Scandalul procesului sinodal nu este decât un inel din lungul ºir de
scandaluri prin care se manifestã viaþa Partidului Conservator de trei ani încoace.
* * *
Pentru a nu întrerupe ºirul expunerii, am lãsat întradins sã vorbesc tocmai
acum despre o curioasã încercare de a se pune capãt crizei, prin demiterea de
bunã voie a ambilor chiriarhi care erau puºi în cauzã.
Chiar în prima ºedinþã a Sinodului, înainte de a intra în cercetarea procesului,
avu loc o consfãtuire secretã între membrii lui cu dl ministru. Rezultatul acestui
conciliabul fu cã Sinodul numi o comisie care sã meargã la fiecare din cei doi chiriarhi ºi sã le cearã sã demisioneze, fãrã a se mai intra în dezbaterea procesului.
Aceeaºi încercare fu repetatã ºi în ultima ºedinþã a Sinodului, înainte de
pronunþarea sentinþei.
Rezultatul acestor demersuri este cunoscut. I.P.S.S. Atanasie declarã cu
hotãrâre cã nu demisioneazã ºi aºteaptã sã fie judecat. P.S. Gherasim consimþea
sã se retragã, cu condiþia ca Primatul sã demisioneze înaintea lui ºi ca sã se
retragã toate acuzaþiile ce i se aduseserã.
Nu era greu de prevãzut care va fi succesul acestei încercãri. Când se ºtia cã
de doi ani se cercaserã fãrã niciun folos toate mijloacele de a face pe episcopul de
Roman sã revinã la sentimente mai creºtineºti, când se cunoºtea ura neîmpãcatã
ce nutrea contra Primatului, pe care nimic nu reuºise sã o domoleascã cât de puþin,
cum se putea spera ca acum, în pragul procesului, când avea totul pregãtit pentru

+Opere_vol_IX_30_09.qxd

12/3/2010

12:00 PM

Page 149

Polemice ºi politice (1911–1912) / 149

a da cele mai grele lovituri, era sã renunþe el la satisfacerea rãzbunãrii sale, acestei
supreme bucurii pe care cei vechi o rezervau zeilor?
Cât pentru Mitropolitul Primat, în urma campaniei infame de calomnii ce se
dusese contra lui, a demisiona înainte de tratarea procesului ar fi însemnat cã
recunoaºte de bune acuzaþiile ce i se aduseserã ºi cã nu se simte în stare sã le respingã. Demiterea pe chestia imoralitãþii, mai ales în împrejurãrile din mai 1911,
ar fi fost consideratã, chiar de acei care erau de partea sa, ca o dovadã cã Primatul
nu cuteza sã înfrunte judecata Sinodului; dar aceasta i-ar fi atras condamnarea
sigurã a altui tribunal, acela al opiniei publice. Acei care cunoºteau temperamentul
neînfricoºat al Primatului ºi care au vãzut pe urmã în ce chip strãlucit ºi-a fãcut
apãrarea, mai ales faþã de îngãimãrile adversarului sãu, puteau sã-ºi închipuie cã
niciodatã nu ar fi acceptat el o sinucidere aºa de ruºinoasã.
Se înþelege cã guvernul, care nu lãsa sã treacã nicio ocazie de a face greºeli,
nu era sã o scape nici pe aceasta. Fie cã chiar el va fi inventat aceastã soluþie care,
dacã ar fi reuºit, i-ar fi permis sã considere chestia ca închisã ºi-i punea în acelaºi
timp la dispoziþie ºi scaunul vacant de mitropolit, fie cã a luat-o aºa cum i-au prezentat-o alþii, fapt este cã el a adoptat-o ºi a fãcut ce a putut ca sã o realizeze, iar
dl Arion îºi prepara deja laurii, fãcând confidenþe reporterilor de pe la gazete.
Refuzul ambilor chiriarhi de a demisiona fu o crudã decepþie pentru guvern.
Revenit din iluziile sale de un moment, el luã hotãrârea, în Consiliul de miniºtri
din 24 iunie 1911, a se executa hotãrârea Sinodului aºa cum va fi datã, guvernul fiind hotãrât sã priveascã conflictul sinodal ca o chestie pur bisericeascã,
fãrã niciun amestec politic.
Decizia aceasta, luatã dupã ce se cunoscuse refuzul Primatului de a demisiona, era dovada cã soluþia cu demisiile voluntare provenea de la guvern sau cã
cel puþin el se agãþase de dânsa ca de singura scândurã de scãpare ce i se oferea,
în imposibilitatea în care era de a gãsi o altã cale de a ieºi din greutate. Ea era
recunoaºterea formalã a neputinþei sale, deoarece se spãla pe mâini ºi arunca
totul în spatele Sinodului.
Dacã s-ar fi gândit de mai înainte cât de puþin, prevedea acest eºec. Dar dacã
s-ar fi gândit, ar fi gãsit poate o altã cale care i-ar fi oferit mai multe probabilitãþi
de reuºitã.
Mitropolitul era prea inteligent ca sã nu înþeleagã cã nici interesul, nici demnitatea lui nu-i permiteau sã se retragã forþat pe chestia imoralitãþii. Dar altceva
ar fi fost dacã i s-ar fi oferit posibilitatea de a demisiona pe o chestie de principiu.
Chestia aceasta era gãsitã gata; era legea sinodalã. Primatul apãrase legea
din 1909, ºi în repetate rânduri declarase cã ea nu avea într-însa nimic necanonic.
La deschiderea sesiunii Sinodului din mai 1911, el repetase aceastã declaraþie. El
era dar angajat ca sã o apere. De altã parte, dl Arion combãtuse legea în 1909, ºi
la deschiderea sesiunii Consistoriului Superior Bisericesc promisese sã o modifice. Cauza conflictului necesar nu mai trebuia dar cãutatã; ºi cine ºtie? Pentru
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un om abil cum este dl Arion, poate nu ar fi fost greu a se pregãti mai dinainte
terenul, sugerând Primatului ideea retragerii pe aceastã chestie, iar nu pe a
imoralitãþii, ceea ce nu era serios.
În cazul acesta, Sinodul s-ar fi mulþumit la mai trecut sã numeascã o comisie care sã facã ancheta asupra datelor procesului. În octombrie urmãtor, ar fi
judecat ºi condamnat pe P.S. Gherasim ºi ar fi achitat pe I.P.S. Atanasie, aºa cum
a fãcut; dar în acelaºi timp se convocau Camerele într-o sesiune extraodinarã de
câteva zile, ºi se modifica legea, ceea ce ar fi dat o aparenþã de justificare demisiei Primatului, nu l-ar fi fãcut sã plece micºorat ºi înjosit, ºi ar fi cruþat ºi biserica de ruºinea ce s-a devãrsat asupra ei ºi prin modul cum s-a tratat procesul, ºi
prin acela cum s-a smuls demisia Primatului la iunie trecut.
Fãrã îndoialã, nimeni nu poate afirma cã mitropolitul ar fi consimþit ºi la
aceastã combinaþie; dar în orice caz ea tot prezintã oarecare putinþe de reuºitã,
pe când aceea pe care a încercat-o guvernul era o curatã copilãrie.
Dar concepþiile guvernului nu puteau merge aºa de departe, ºi eu nu puteam
sã-i propun o soluþie a cãrei soartã era sigurã de mai înainte. ªcoala junimistã
sã ºtie cã e convinsã cã ea are monopolul tuturor felurilor de geniu, ºi de aceea
pentru dânsa este o chestie de demnitate de a nu gãsi niciodatã nimic bun dacã
nu a ieºit din capul ei. De aceea am vãzut ce primire a fãcut ea bunei voinþe cu
care dl Brãtianu oferise concursul Partidului Liberal pentru rezolvarea crizei.
Afarã de aceasta, se mai ºtie cã partidul de la guvern este atins de haretofobie
acutã. O soluþie propusã de mine ar fi avut efectul de a împinge guvernul într-o
direcþie diametral opusã, chiar cu riscul de a se prãbuºi în prãpastie. Tãcând, tot
mai lãsãm loc unei ºanse oricât de neînsemnate cã poate dl Arion se va gândi el
singur la aceastã soluþie. Vanã speranþã!
* * *
Dupã patruzeci de zile de scandal, procesul se terminã în fine la 24 iunie,
prin cunoscuta sentinþã, care achita pe Mitropolitul Primat ºi condamna pe episcopul de Roman la destituire fãrã caterisire.
Pentru toþi oamenii cu minte, achitarea Primatului fu o adevãratã uºurare.
Nu numai se evita astfel spectacolul ruºinos ºi trist al unei condamnãri care ar
fi fost o primã de încurajare pentru infamiile înscenate, dar se cruþa ºi biserica
de durerea de a se vedea dezonoratã în persoana ºefului sãu.
Mai criticatã a fost partea privitoare pe P.S. Gherasim. Dintre cei care admiteau ca meritatã condamnarea lui, unii gãseau cã simpla destituire nu era o pedeapsã îndestulãtoare pentru o vinovãþie aºa de mare ca aceea a Pãrintelui Safirin. Afarã
de aceasta, ei puneau întrebarea dacã simpla destituire fãrã caterisire era canonicã.
Nu voi discuta aceastã din urmã obiecþiune. Nu cunosc destul de bine canoanele în punctul acesta ca sã-mi dau o pãrere; dar se spune cã în istoria
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bisericeascã sunt mai multe exemple de destituire fãcute fãrã caterisire. Cât priveºte însã cã pedeapsa nu a fost destul de grea dupã gravitatea culpei, eu sunt de
pãrere cã Sinodul a procedat înþelept. Lumea noastrã, strãinã cum este de treburile
bisericeºti ºi dându-ºi rãu seama de gravitatea celor petrecute, ameþitã ºi de strigãtele partizanilor celui pedepsit, putea sã gãseascã cã Sinodul a mers prea
departe pronunþând caterisirea. Aceasta ar fi putut da loc la un reviriment care nu
ar fi fost în avantajul bunei reguli în bisericã. Dat fiind însã temperamentul P.S.
Gherasim ºi dispreþul absolut ce are pentru legile ºi autoritãþile þãrii sale, era
neîndoios cã P.S.S., cu toate cã recunoscuse cã Sinodul era bine constituit ca sã-l
judece, tot va nesocoti sentinþa lui va ºi continua sã rãmânã în stare de rãzvrãtire.
Aºa a ºi fost. Se va impune dar în curând nevoia de a se pronunþa ºi caterisirea.
De rândul acesta însã, nimeni nu se va mai gãsi care sã gândeascã cã pedeapsa
este prea mare ºi nu destul de meritatã.
* * *
Hotãrârea Sinodului se pãrea cã pusese capãt, cel puþin pentru moment,
scandalului bisericesc. Toatã lumea dorea ºi spera restabilirea liniºtei, când iacã
deodatã se lãþeºte vorba cã Mitropolitul Primat are intenþia sã demisioneze, ºi a
treia zi, 26 iunie, ºtirea aceasta se ºi confirmã.
Fãrã îndoialã, cine se gândeºte la torturile sufleteºti prin care trecuse I.P.S.
Atanasie timp de doi ani ºi jumãtate îºi dã seama cât de obosit ºi descurajat trebuia
sã se simtã. Dar sentinþa Sinodului, venind dupã strãlucita apãrare pe care ºi-o fãcuse, îl rãzbuna de toate calomniile ºi trebuia sã-i întãreascã sufletul, cãruia
tocmai energia nu-i lipsea. De aceea hotãrârea neaºteptatã a Primatului a surprins
ºi pus în mirare pe toþi. Pentru cine ºtie însã cum s-au petrecut lucrurile,
evenimentul acesta nu are nimic surprinzãtor. Va veni vremea, sper, în curând,
când se vor putea da ºi acestea pe faþã. Atunci se va vedea pânã unde poate merge
îndrãzneala ºi lipsa de scrupul a unor oameni.
Oricum ar fi, demisia Primatului, venitã chiar a doua zi dupã achitarea lui,
avu un efect dezastruos. Ca rezultat imediat, ea zdruncinã cu totul autoritatea
sentinþei, care apãru în ochii celor ce nu ºtiau cum s-a smuls demisia ca un simplu compromis încheiat între Sinod ºi guvern. Ea fãcu apoi sã disparã imediat
încrederea ce începuse sã renascã, cã se va fi pus capãt tulburãrilor ºi cã lucrurile vor reintra pe cale normalã. Chestia bisericeascã continuã sã rãmânã deschisã, doar îºi schimbã numele, ºi, în loc de chestia rãzvrãtirii episcopului de
Roman, ea se numi chestia vacanþei scaunului primaþial.
Sub aceastã formã, ea era destinatã sã dureze opt luni, sã treacã prin fazele
cele mai comice ºi sã punã pe guvern în situaþia cea mai ridicolã, justã pedeapsã
pe care o merita cu prisosinþã prin lipsa de pricepere, de energie ºi mai ales de
bunã credinþã, de care dãduse dovadã în tot cursul afacerii. Biserica însã a avut
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sã îndure noi suferinþe, pentru ca în cele din urmã sã ajungã la o situaþie mai rea
decât cea de la începutul crizei.
Dar guvernul a fost mulþumit. El reuºise sã alunge din scaun pe „mitropolitul liberal“, ºi triumful acesta avea pentru el mai mare preþ decât toate interesele bisericii la un loc.

Urmãri ºi concluzii
Precum dupã o bãtãlie se numãrã pierderile, tot aºa în urma crizei bisericeºti se cuvine sã recapitulãm rãul cauzat bisericii prin cele întâmplate. Totodatã
trebuie sã amintim cele ce au urmat dupã pronunþarea sentinþei ºi sã apreciem ºi
modul cum guvernul ºi-a fãcut datoria.
* * *
Nici nu apucase a se termina procesul, ºi deja guvernul îºi cânta osanele, cã
a pus capãt crizei. Bucuria îi fu de scurtã duratã, ºi cel care i-a tulburat-o fu tot
P.S. Gherasim. Dacã va mai fi fost cineva care sã nu recunoascã mentalitatea anarhicã a acestui om, purtarea lui din iunie încoace va fi de ajuns, socotesc, pentru ai convinge.
Mai întâi, îndatã ce s-au terminat apãrãrile, P.S.S. se grãbi sã cearã sã i se restituie piesele pe care le depusese, între altele scrisoarea din 1899 a P.S. Atanasie
ºi cuponul poºtal sustras de ªunda. Avea de gând prea sfântul sã aibã cu ce duce
ºi mai departe scandalul; nu-i ajungea cât fãcuse. Dar de astã datã se lovi de
refuzul categoric al Sinodului.
Dupã ce i s-a comunicat sentinþa ºi când prefectul de poliþie venise sã se înþeleagã cu dânsul în privinþa executãrii ei, P.S. îi spuse cã nu se poate deocamdatã miºca din Bucureºti, din cauza procesului de la Universitate al dlui Chiricescu. Dar în aceeaºi searã se urcã pe furiº în tren ºi se duse la Roman, bine
hotãrât a nu pãrãsi episcopia cu niciun preþ. În acelaºi timp trimite o telegramã,
atât M.S. Regelui cât ºi ministrului Cultelor, prin care le declara cã nu recunoaºte sentinþa Sinodului ºi nu se supune ei.
Care vor fi fost gândurile P.S.S. comiþând asemenea acte? Crezut-a cã va
intimida ºi pe guvern, ºi pe toþi, ºi cã nu va îndrãzni nimeni sã se atingã de dânsul?
Sperat-a cã se va produce printre credincioºii din eparhia Romanului vreo tulburare, cu scop de a nu lãsa sã li se ia un aºa de preþios episcop? Orice va fi socotit
P.S.S., actul sãu era o prea îndrãzneaþã sfidare pentru ca sã nu fie reprimat imediat.
Trebuie sã recunoaºtem cã guvernul dãdu dovadã de energie ºi hotãrâre.
Cinci ore dupã sosirea sa în Roman, îndrãzneþul cãlugãr fu scos cu procurorul
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din palatul episcopal, urcat într-un automobil ºi expediat la Bucureºti. Aceasta
a fost singura datã în cursul întregii crize când guvernul ºi-a dat seama de ce trebuie sã facã ºi a lucrat repede ºi energic.
Dar întâmplarea aceasta aminteºte o alta la fel. În mai 1896, un alt chiriarh,
condamnat în bunã regulã de Sinod, nu la simplã destituire ci la caterisire, anume
Mitropolitul Primat de atunci Ghenadie, fãcuse întocmai ceea ce a fãcut în iunie
trecut P.S. Gherasim la Roman; nici P.S. Ghenadie nu voise sã recunoascã
sentinþa, refuzase sã i se supunã ºi se opusese la invitarea de a pãrãsi palatul
mitropolitan. Guvernul de atunci, prezidat de dl Sturdza, a fãcut întocmai ceea ce
a fãcut acum guvernul dlui Carp: ºi dl Sturdza a trimis procurorul care l-a silit pe
P.S. Ghenadie sã plece din palat ºi sã se ducã la mãnãstirea pe care singur ºi-a
ales-o.
Dar asemãnarea se opreºte aici. În 1911, în opoziþie erau liberalii. Cu toate
cã pânã atunci ei combãtuserã pe P.S. Gherasim, dacã ar fi fost ºi ei politicieni
de rând ºi setoºi de avantajele puterii, puteau prea bine sã schimbe deodatã
frontul, sã ia apãrarea P.S. Gherasim ºi sã ducã campanie sãlbaticã „pentru apãrarea unui prea sfânt chiriarh pe care un guvern infam ºi fãrã Dumnezeu a
cutezat sã-l batjocoreascã ºi sã-l violenteze“; ºi slavã lui Dumnezeu, pe stradele
Bucureºtilor se gãsesc destui de cei fãrã cãpãtâi, care strigã tare ºi aruncã cu
cãrãmizi. Liberalii însã, care nu înþeleg astfel nici onestitatea politicã, nici datoria lor de partid de ordine, nu au fãcut aºa. Nu numai cã s-au abþinut de la orice
miºcare, dar au aprobat fãrã rezervã acþiunea guvernului.
Tot aºa se petrecuserã lucrurile în 1896? Atunci în opoziþie erau conservatorii. Contra I.P.S. Ghenadie atacurile au pornit din partea lor, cu acea violenþã
ºi lipsã de mãsurã pe care o pun ei totdeauna în campaniile lor. Abia însã guvernul
dlui Sturdza deschise contra Primatului acþiunea cerutã chiar de ei, deodatã, dintr-o zi într-alta, ei îºi schimbarã atitudinea ºi se întoarserã de partea P.S. Ghenadie
ºi contra guvernului. ªi când Primatul fu scos din palatul mitropolitan, fu din
partea lor o explozie de violenþã cum nu se mai vãzuse. Cine nu-ºi aduce aminte
de întrunirile de atunci, de discursurile indignate ale corifeilor, de declamaþiile
despre tãvãlirea în noroi a bisericii „care ne însoþeºte ºi ne mângâie de la naºterea
pânã la moarte“, de invadarea Senatului de cãtre mulþimea din stradã, de expediþiile dlui Fleva contra Camerei!
Cine sunt oamenii care la 1911 scoteau pe Gherasim cu poliþia din episcopia
sa? Tocmai cei care la 1896 se scoborâserã în stradã pe o chestie identicã.
Tot este o dreptate pe lumea asta. Nu a fost om pe lume lovit mai fãrã
scrupul de cum a fost s-l Sturdza la 1896; dar nicio rãzbunare mai completã ºi
mai strãlucitã nu putea sã aibã decât aceea pe care i-au dat-o acum înºiºi adversarii lui. Este pedeapsã pentru orice faptã necinstitã; vine uneori târziu dar tot
vine. ªi nicio pedeapsã mai arzãtoare nu se cuvenea pentru cele din 1896 decât
palma pe care vinovaþii ºi-au dat-o ei singuri.
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* * *
Atitudinea pe care P.S. Gherasim a luat-o în ziua închiderii procesului a
pãstrat-o de atunci neschimbatã. Actele sale de rãzvrãtire nici nu se mai numãrã,
ºi mai fiecare zi aduce câte unul.
În octombrie 1911, trimite Sinodului o nesfârºitã întâmpinare la sentinþa
pronunþatã contra lui, în care reînoieºte declaraþia cã refuzã de a o recunoaºte.
Când se întruneºte marele colegiu ca sã aleagã un alt episcop, îi trimite ºi lui un
protest violent, declarând de mai înainte nulã alegerea ce se va face. Dupã alegere, face noului ales, P.S. Teodosie, o scrisoare publicã, plinã de ofense ºi insinuãri. Când se deschide sesiunea extraordinarã a Sinodului din februarie trecut,
nu lipseºte de a scrie Preºedintelui lui tot ca episcop de Roman. Cât pentru convorbirile ºi interviurile sale, ele nici nu se mai numãrã. ªi acum ca ºi la 1909,
P.S.S. declarã cã nu va fi pace în bisericã pânã ce nu se va anula tot ce s-a fãcut
ºi nu i se va reda scaunul la care are drept.
Unde sunt cei care ne vorbeau de omul sfânt, blând ºi paºnic, pe care numai
dragostea de canoane îl scosese acum trei ani din pioasa ºi sfânta sa smerenie?
* * *
Procesul dlui Chiricescu în faþa Universitãþii din Bucureºti a fost un incident
care trebuie considerat ca o urmare a procesului sinodal. Când dl Chiricescu
comise fapta sa, fu în toatã lumea o explozie de indignare nerezistibilã. În special
Universitatea cãreia aparþinea acest specimen de profesor fu în picioare, pentru a
cere cu energie excluderea lui din sânul instituþiei pe care o dezonorase. Dupã o
scurtã ezitare, guvernul cedã presiunii opiniei publice ºi trimise pe vinovat în
judecata comisiei disciplinare universitare.
Procesul durã mai multe sãptãmâni, cu suspensiuni ºi amânãri. În tot cursul
lui, nu se vãzu nici cel mai mic semn cã vinovatul îºi dãdea în fine seama de enormitatea faptei sale. Toatã apãrarea sa a consistat în invocare de tot felul de tertipuri
de procedurã, dupã cum fusese în cea mai mare parte ºi aceea a P.S. Gherasim.
În cele din urmã, comisia disciplinarã pronunþã sentinþa, care surprinse pe
toatã lumea. Dupã ce recunoºtea pe dl Chiricescu vinovat ºi nedemn de a mai
figura în corpul universitar, invoca în favoarea lui, ca circumstanþã atenuantã,
serviciile lui trecute, pentru a cere suspendarea aplicãrii pedepsei. Aceasta echivala cu asigurarea impunitãþii pentru un om pe care comisia însãºi îl judecase
ca periculos pentru moralitatea tinerimii ºi ca o dezonoare pentru universitate.
O asemenea sentinþã nu putea decât sã provoace o nouã izbucnire de protestãri indignate. Furã articole violente în presã, întruniri de protestare ale profesorilor universitari. Mulþi acuzarã pe ministru cã, dupã ce dãduse în judecatã pe dl
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Chiricescu pentru cã nu putuse face altfel, cãuta acum pe sub mânã sã-l facã
scãpat, din calcule de politicianism.
Acuzãrile acestea, pe cât timp nu erau întemeiate decât pe bãnuieli, nu trebuie menþinute. Sunt destule alte lucruri în afacerile acestea, pentru care guvernul meritã sã fie judecat cu asprime, ca sã nu i se mai facã ºi proces de intenþii.
Sentinþa comisiei disciplinare era urmarea unor anumite puncte de vedere care
sunt admise în unele sfere universitare, ºi care ºi altãdatã au apãrat de pedeapsã
pe unii vinovaþi. De rândul acesta, lucrurile intrarã în ordine prin faptul cã
ministrul nu admise apelul la indulgenþã ºi excluse pe dl Chiricescu din învãþãmânt pentru totdeauna.
Fu ºi acesta unul din puþinele cazuri în care, în afacerea aceasta, un mare
vinovat a avut soarta ce o meritase.
* * *
Se terminase procesul; se detronase P.S. Gherasim ºi se extorcase demisia
P.S. Atanasie. Guvernul ºi partizanii sãi jubilau ºi cântau victorie cã puseserã capãt crizei. Ce repede aveau sã înþeleagã ei înþeleptul proverb latin cã Stânca
Tarpeianã este alãturi cu Capitoliul(53)!
Se înþelege cã un observator bãgãtor de seamã ar fi ºtiut chiar de atunci cã
criza nu consta numai în procesul sinodal, cã avea rãdãcini mai adânci ºi cã ea
se agravase chiar din cauza acestui proces. Dar guvernul, deprins cum era sã
judece lucrurile numai în mod superficial, socotea cã singurul lucru ce-i mai
rãmânea de fãcut era de a împlini prin alegeri cele douã locuri rãmase vacante.
Tocmai acest lucru aºa de simplu, care pânã atunci niciodatã nu dãduse loc
la greutãþi, avea sã-i dovedeascã ce slab era ºi pe ce tãrâm periculos îl dusese
lipsa sa de prevedere, slãbiciunea ºi lipsa de sinceritate a purtãrii sale.
Timp de opt luni în ºir, asistarãm cu toþii la spectacolul plin de haz al unui
ministru care, pe când striga mereu cã a rezolvat criza, alerga din om în om cu
cârja de Primat ºi nu gãsea pe nimeni care sã vrea sã i-o primeascã. A fost persuasiv dl Arion, a surâs, s-a închinat, a mai încruntat din sprâncene; totul în zadar.
Nimeni nu voia nici sã audã de propunerile sale. ªi când, dupã multe rugãciuni ºi
umilinþe, a gãsit în fine pe unul care sã consimtã; o soartã neînduratã i-l rãpea
tocmai când se credea scãpat din nevoie.
Ca culme a nenorocirii, dl Arion gãsise de cuviinþã sã modifice art. 2 din
legea de la 1909, care, lãrgind cercul alegerii, i-ar fi dat poate mijlocul de a ieºi
mai lesne din încurcãturã, îºi tãiase singur craca de sub picioare. Mai erau apoi
ºi nenorocitele consideraþii de sectarism politic, care, dupã ce-l împinseserã sã
facã atâtea ca sã scape de un mitropolit pretins liberal, îl sileau acum sã scoatã
din rândul deja atât de restrâns al eligibililor pe aceia care nu-i prezentau garanþii
suficiente de convingeri politice plãcute d-sale. Chiar alegerea fãcutã în cele din
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urmã în persoana unui chiriarh care, cu douã sãptãmâni mai înainte, declarase ºi
el în gura mare cã nu primeºte ºi cãruia i s-a adresat in extremis dovedeºte în ce
poziþie ridicolã se gãsea ministrul.
Aºa fiind, nu este de mirare cã a gãsit crezãmânt zvonul care se lãþise îndatã
dupã moartea episcopului Timuº1 cã dl Arion are intenþia sã abroge modificarea
ce adusese tot d-sa la art. 2 din legea sinodalã cu douã sãptãmâni mai înainte,
ca sã-ºi dezlege mâinile pe care singur ºi le legase.
În cele din urmã, dl Arion a reuºit sã scape de aceastã ruºine. Dar nu era
indispensabilã dovada aceasta, ca sã înþeleagã toþi câtã dezorientare ºi incoerenþã domnea în lumea guvernamentalã.
* * *
Dar alegerile se fãcurã în fine. Trâmbiþele victorioase care amuþiserã începurã iar sã cânte cântãri de biruinþã, când iatã cã soarta neîmblânzitã care persecuta pe dl Arion vine iar sã-i tulbure triumful.
Soarta aceasta, ºi de rândul acesta, se prezintã sub forma stângãciei ºi a neprevederii; cãci nu-mi pot închipui cã cu intenþie dl Arion a cãutat sã-ºi suscite
un nou conflict, când ieºise aºa cum ieºise din celelalte.
Acest nou conflict ºi l-a fãcut dl Arion cu Sinodul, ca din cer senin.
Dupã alegerile fãcute la scaunele vacante de chiriarhi, rãmãseserã libere
trei locuri de arhierei titulari. Dupã lege, Sinodul trebuia sã prezinte o listã de 9
candidaþi, dintre care ministrul sã aleagã 3.
Dl Arion avea trei candidaþi ai sãi pe care de mai înainte era hotãrât sã-i
numeascã arhierei. D-sa insista cu stãruinþã mare pe lângã Sinod pentru ca
aceºtia sã nu lipseascã din lista celor 9 prezentãri.
Pentru motive care-1 privesc, Sinodul nu cedã insistenþelor dlui ministru ºi
nu introduse în listã decât pe unul din protejaþii sãi.
Orice om care ar fi avut un pic de filosofie ar fi înghiþit neplãcerea ºi ar fi
tãcut. Aceasta trebuia cu atât mai mult sã o facã un ministru care ºtia prin ce
trecuse ºi care mai ºtia cã, bine sau rãu, Sinodul era în limita drepturilor sale
legale sã voteze pe cine vrea; cãci altfel care ar mai fi rolul sãu în alegerea
arhiereilor? ªi în trecut altor miniºtri li se întâmplase la fel ºi nu fãcuserã caz
din asta. Chiar eu acum trei ani exprimasem dorinþa de a se pune pe listã un
oarecare preot; dar vãzând cã nu avea simpatiile Sinodului, nu am insistat deloc,
ºi nu a rãmas din asta nici cea mai micã umbrã între Sinod ºi mine.
Dar dl Arion nu înþelege lucrurile aºa. D-sa este ministru conservator, ºi
principiile conservatoare – da – nu pot tolera scandalul ca o alegere oarecare sã
1. Vezi despre episcopul Timuº nota de la p. 79.
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se facã dupã voia ºi conºtiinþa alegãtorilor. Sã fie vorba de colegiul III de la
Herþa sau de colegiul suprem bisericesc, pentru Partidul Conservator e tot una:
ºi unul, ºi altul nu au voie sã iasã din porunca celor mari.
ªi aºa, dl Arion s-a supãrat, ºi în supãrarea sa a reuºit sã-ºi creeze un nou
conflict cu Sinodul, conflict de un gen cu totul nou, pentru a cãrui invenþie
meritul îl are d-sa.
Dupã ce mitropoliþii ºi episcopii au fost bruscaþi la Senat de cãtre miniºtri,
ca niºte simpli alegãtori de la Obor, dl Arion a ameninþat cã va confirma ca arhierei pe cei doi candidaþi cãzuþi ai sãi, cu toate cã Sinodul nu-i recomandase.
Dar a trebuit sã renunþe curând la ideea aceasta, în faþa rãspunsului sinodalilor
cã niciun arhiereu nu se va gãsi care sã hirotoniseascã pe protejaþii sãi. De altfel,
era uºor de înþeles cã niºte arhierei numiþi în felul acesta ar fi fost o perpetuã
cauzã de tulburare, deoarece drepturile lor ar fi fost veºnic contestate.
Bãtut aici, ministrul aleargã la alt mijloc. Dãdu confirmarea numai candidatului agreat de d-sa, iar pe ceilalþi doi îl amânã, sub pretext cã trebuie sã adune
informaþii asupra moralitãþii lor. Dar pânã sã nu adune acele informaþii, d-sa se
grãbeºte sã publice prin pamfletul care-i servea de organ cele mai dezonorante
învinuiri contra celor recomandaþi de Sinod.
Se poate lesne înþelege care trebuia sã fie sentimentele sinodalilor faþã de
aceste apucãturi din cale afarã boiereºti. Guvernul, prin nechibzuinþa sa ºi prin
pornirile sale arogante, ºi-a pus în spate niºte greutãþi noi, în mod cu totul inutil,
ºi din care el nu putea sã iasã decât bãtut ºi umilit. În adevãr, dacã continua sã
refuze a confirma pe cei doi arhierei, el trebuia ori sã lase locurile lor vacante,
ceea ce nu are dreptul sã facã ºi ar lãsa ºi Sinodul în pericol de descompletare,
ori sã convoace Sinodul pentru a face noi recomandãri. Dar e aproape de mintea
omului cã Sinodul, ofensat cum fusese de dl Arion ºi tare pe dreptul sãu, nu putea
decât ori sã recomande din nou tot pe aceiaºi, ori sã refuze chiar de a face o nouã
alegere, pe câtã vreme nu se dãduse celei dintâi urmarea ce se cuvenea. În orice
caz, cu toate presiunile ºi ameninþãrile ce s-ar fi exercitat pânã atunci, era
imposibil ca demnitatea Sinodului sã-i permitã ca, la o nouã alegere, sã propunã
pe cei doi candidaþi care au fost cauza, poate involuntarã, a insultei suferite.
În orice caz dar înfrângerea ministrului nu putea sã facã îndoialã.
Dar sângele rece a revenit dlui Arion ºi l-a fãcut sã calculeze perspectivele
acestea. D-sa a fost silit sã dea confirmarea ºi pentru celelalte douã locuri. Însã
fãcând aceasta, în urma atitudinii rãzboinice ce luase, a ieºit micºorat ºi umilit,
ca dupã orice capitulare.
Iatã urmãrile suficienþei ºi nereflecþiunii.
Un moment s-a vorbit cã dl Arion îºi propunea sã dea incidentului proporþii
ºi mai mari, cãutând sã provoace, fie ºi în mod silit, retragerea a vreo patru
arhierei ºi episcopi, pe care sã-i înlocuiascã cu creaturi de ale sale, în scopul de
a-ºi asigura în Sinod o majoritate devotatã. Tot sistema conservatoare! Dar fie
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cã fusese descurajat de cealaltã tentativã nereuºitã, fie cã zvonul nu era adevãrat, am fost scutiþi de un nou scandal.
Acum sã sperãm oare cã dl Arion va trage vreun învãþãmânt din cele ce i sau întâmplat? Înþelege-va oare cã fiecare lucru, dacã este sã se întâmple, trebuie
sã vinã la timpul sãu, ºi cã cu zorul nu o scoate cineva la capãt?
Nu am nimic de zis asupra candidaþilor dlui Arion; dar d-sa trebuia sã se
întrebe dacã opoziþia Sinodului la alegerea lor nu are cumva vreo explicaþie alta
decât aceea a antipatiilor personale sau a dorinþei lui de a supãra pe dl Arion.
Putea sã se întrebe dacã, fiind d-sa în locul Sinodului, care abia ieºise din lunga
luptã a crizei sinodale, i-ar fi venit la îndemânã sã recomande pentru înaintare
pe cineva care era bãnuit cã pe sub mânã contribuise la alimentarea ei. ªi ar fi
fost mai bine chiar pentru dl Arion ca sã nu mai dea ºi acest nou motiv de
suspiciune pentru atitudinea pe care o avusese în timpul conflictului sinodal.
* * *
Acum cã faptele sunt cunoscute, se poate judeca în cunoºtinþã de cauzã purtarea ºi responsabilitatea guvernului în cele petrecute.
Am vãzut care au fost greºelile comise de Partidul Conservator în chestia
bisericeascã, înainte de venirea lui la guvern. Asupra lui apasã în cea mai mare
parte rãspunderea cã conflictul a izbucnit ºi s-a întreþinut, ºi numai a lui este
rãspunderea cã a fãcut chestie de politicianism ºi a împiedicat guvernul liberal
de a înnãbuºi scandalul.
Veniþi la guvern, conservatorii au dovedit o completã ignoranþã a împrejurãrilor, o superficialitate de neînchipuit, lipsã de ºir în idei ºi de un plan de
acþiune ºi, pe lângã toate, un sectarism politic nedisimulat care a trecut peste
marginile permise. Dacã intrigile ºi presiunile lor ar fi reuºit, þara ar fi suferit
ruºinea fãrã precedent de a vedea pe capul bisericii ei condamnat ca imoral, pentru
un fapt fãrã nicio însemnãtate, vechi de 12 ani, rãscolit ºi exploatat de o bandã de
martori mincinoºi ºi de oameni certaþi cu justiþia. Un partid politic care, dupã cum
se vede, nu þine seamã în acþiunea sa politicã de consideraþiile de naturã moralã,
nu este de mirare sã fi împins la aceastã extremitate. Este un fel de inconºtienþã
care întunecã vederile oamenilor asupra lucrurilor pe care nu le cunosc ºi nu le
înþeleg. Dar biserica noastrã, prin o asemenea condamnare, ar fi fost dezonoratã
pentru ani mulþi în ochii lumii întregi, ºi greu ºi-ar mai fi recãpãtat prestigiul
pierdut. Este o fericire cã Sinodul, în cele din urmã, a scuturat influenþa nefastã a
politicianismului ºi a scutit þara ºi biserica de ruºinea pe care i-o pregãtea.
La niciun moment guvernul nu ºi-a dat o seamã exactã în ce consta criza ºi
nici chiar astãzi nu o înþelege. Era destul sã-l vezi cum la fiecare pas îºi închipuia cã a rezolvat-o, ºi rãmânea încremenit ºi ameþit când a doua zi i se ridicau înainte greutãþi noi la care nici nu se gândise.
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Au învinovãþit pe liberali cã au þinut chestia în loc, declarând de „nule ºi
neavenite“ anatemele ºi invectivele P.S. Gherasim. Era de prisos sã li se explice
rostul acestei tactice, pentru cã, ºi de li se explica, tot nu-l înþelegeau. Dar ei au
gãsit formula „chestia pur bisericeascã“ care permitea guvernului sã rãmânã
spectator nepãsãtor la desfãºurarea unor evenimente pe care nu era în stare nici
sã le împiedice, nici sã le dirijeze. În felul acesta, tot chestie pur bisericeascã sã
fie ºi continuele frãmântãri ale P.S. Gherasim ºi ale bandei negre, de care guvernul nu se preocupã ca ºi când ar fi „nule ºi neavenite?“ Tot chestie pur bisericeascã a fost ocuparea vacanþei metropolitane, care s-a amânat zi cu zi vreme
de opt luni de zile?
Guvernul a rezolvat criza aºa cum putea el s-o rezolve: a aruncat praf, nu „de
aur“, în ochii lumii ºi în ai sãi proprii, ca sã nu mai ºtie de dânsa. El nu a contribuit
cu nimic, nici la lãmurirea lucrurilor, nici la atenuarea ciocnirilor, nici la împuþinarea scandalului, nici mai ales la cercetarea, cunoaºterea ºi vindecarea relelor
ascunse, a cãror evenimentele din ultimii ani nu au fost decât o manifestare. În
repetate rânduri el a declarat cã se dezintereseazã. Atunci cu ce se laudã?
Pentru orice om de stat serios, faptul cã opt luni de zile scaunul metropolitan a stat vacant pentru cã nimeni nu voia sã-l primeascã, ar fi fost un semn
îngrijitor care l-ar fi fãcut sã caute cauzele acestei stãri de lucruri anormale.
Singur guvernul nu-ºi pune întrebarea aceasta. Dupã ce a gonit din scaun sub un
pretext ridicol pe I.P.S. Atanasie, el considerã ca un mare triumf ºi se crede
restaurator al bisericii, pentru cã a reuºit, abia dupã opt luni de rugãciuni ºi de
umilinþe, sã gãseascã un mitropolit. Dar cum putea sã fie altfel, dupã ce demnitatea noastrã supremã bisericeascã a fost batjocoritã aºa cum a fost? Cu ce
curaj sã mai primeascã postul acesta un om cu simþ de demnitate, când ºtie cã
este expus a se vedea târât în noroi de orice netrebnic, cu neutralitatea binevoitoare, dacã nu cu complicitatea guvernului? Cãci ce n-a fãcut guvernul actual,
pentru ca sã confirme credinþa aceasta! Nu s-a mulþumit cã în timpul procesului
a avut atitudinea pe care a avut-o; ºi pe urmã, ºi pânã în zilele din urmã, el s-a
gãsit alãturi cu bârfitorii care au cãutat sã terfeleascã întregul episcopat. În
ajunul alegerii de mitropolit, în întrunirea majoritãþilor de la Camerã, dl Arion,
recomandând pe candidatul sãu, spunea cã e singurul cãruia P.S. Gherasim nu-i
adusese învinuiri de ordine moralã. Aºadar, învinuirile prin nimic dovedite ale
P.S. Gherasim, învinuiri pe care pânã la proba contrarie orice om de onoare e
dator a le considera ca adevãrate calomnii, acele învinuiri apãsaserã în ochii dlui
Arion asupra celor mai mulþi chiriarhi ºi-i depãrtase de scaunul metropolitan; cu
alte cuvinte, pe baza afirmaþiilor unuia ca P.S. Gherasim, ministrul de Culte al
þãrii prezintã Corpurilor Legiuitoare pe toþi chiriarhii þãrii, afarã de unul, ca
nedemni de a ocupa locul suprem, ºi acest Ministru nu simte, nu înþelege, cã
aruncã fãrã dovezi cea mai grea insultã întregului cler superior ºi face biserica
de batjocurã în ochii lumii.
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ªi cel puþin dacã ar crede el însuºi ceea ce spune; dar lumea toatã ºtie cã,
pânã sã ajungã la candidatul care în fine a acceptat, d-sa persecutase cu propunerile ºi solicitãrile sale pe o mulþime de alþi chiriarhi, care toþi fuseserã insultaþi
de P.S. Gherasim. Aºadar când a spus adevãrul dl Arion? Atunci când, oferindule locul suprem, arãta cã dispreþuieºte calomniile P.S. Gherasim, ori atunci când
pe baza aceloraºi calomnii îi prezintã Camerelor ca nedemni de înaintare?
Nu mai puþin a trebuit sã îngrijeascã pe chiriarhi ºi sã-i facã sã se teamã a
primi responsabilitatea locului suprem uºurinþa cu care au vãzut cã dl ministru
apreciazã lucrurile care trec peste competenþa d-sale. În nenumãrate rânduri, ºi
cu ocazia discuþiei în Senat a legii din 1909, ºi prin numeroase moþiuni votate
în sesiunile sale, Sinodul declarase cã legea din 1909, dacã putea fi îmbunãtãþitã
în formã, nu era însã întru nimic anticanonicã. Dl Arion însã este mai teolog
decât Sinodul; el spune în mai multe rânduri cã legea este anticanonicã; ºi între
altele, la întrunirea majoritãþilor. Atunci dar ce rol mai rãmâne Sinodului, dacã
nici în chestie de canoane pãrerea sa nu este respectatã?
S-a zis cã episcopatul nostru este în decadenþã, pentru cã clerul nu mai
atrage, ca altãdatã, pe feciorii de boieri. Nu este locul sã discutãm aici întrucât
boierii sunt în stare sã infiltreze viaþã nouã, pe câtã vreme propria lor clasã este
pe cale de a dispãrea, ca un anacronism ce este. Dar cum va mai putea cariera
clericalã sã atragã pe tinerii inteligenþi, instruiþi ºi energici, dupã ce exemplul lui
Atanasie le va fi arãtat ce preþ au aceste calitãþi ºi care sunt calitãþile care se
preferã în locul acestora?
Sã lãsãm dar pe guvernanþi în iluzia cã au terminat cu bine ceea ce aveau
de fãcut în bisericã. Aceia însã care au o altã concepþie a lucrurilor trebuie sã
ºtie cã stãrile rele din bisericã, departe de a se fi vindecat, n-au fãcut decât sã se
agraveze prin modul cum guvernul conservator s-a purtat faþã de dânsa ºi cã,
pentru a aduce îndreptare radicalã ºi durabilã, trebuie întreprinsã cu stãruinþã ºi
cu ºir în idei o acþiune îndelungatã, care sã atingã relele în rãdãcinã, iar nu
numai sã le spoiascã, ca sã nu se vadã.
ªi sã se mai ºtie un lucru: cã pace ºi liniºte în bisericã nu va fi pânã ce nu se
va pune capãt amestecului celor ce nu au ce cãuta într-însa ºi nu se va desfiinþa
banda neagrã, care nici astãzi nu a dezarmat. Sunt abia trei luni de când ea avea
insolenþa de a dicta condiþiile sale ºi de a impune de mai înainte tutela sa unui
chiriarh care era designat pentru locul suprem, fãrã care îl ameninþa ºi pe dânsul
cu soarta lui Atanasie. Este o adevãratã Mafia, a cãrei exterminare se impune. ªi
nu lipsesc mijloacele pentru aceasta; trebuie însã sã aibã cineva ºi priceperea de
a le gãsi, ºi tãria de-a le aplica fãrã cruþare.
(Dupã broºura: Criza bisericeascã de Sp. C. Haret, Bucureºti, 1912, Göbl., 144 p.)
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39.
Ce voim ºi cum voim sã lucrãm
Credincios principiilor pe care le dezvoltase în 1905, când a scris Chestia þãrãneascã, Haret a socotit cã ceea ce s-a fãcut dupã rãscoalele din 1907 pentru îmbunãtãþirea stãrii þãrãnimii nu este suficient în unele puncte, nu este bine fãcut în altele; de
aceea, dupã ce s-a terminat agitaþiunea provocatã de dezlegarea crizei bisericeºti începute în 1909, a revenit la preocupãrile sale cu privire la problemele rurale. Ca sã le facã
ºi mai bine cunoscute ºi sã îndrume opinia publicã ºi cercurile conducãtoare spre soluþiuni mai fericite, a întemeiat în iunie 1912 asociaþiunea numitã „Liga Deºteptarea“. Dupã
constituirea ei ºi dupã organizarea centralã, a dat la luminã o publicaþiune sãptãmânalã
cu acelaºi nume, care a început sã aparã la 7 octombrie 1912. Articolul program, apãrut
fãrã nume de autor, este scris de Haret. Îi dãm loc în paginile ce urmeazã. Celelalte articole ce a mai publicat au toate semnãtura lui.

I
Pornitã din dorinþa curatã de a rãspunde unei mari trebuinþe obºteºti, anume
ajutarea muncitorimii ca sã se ridice la buna stare ºi trezirea sufleteascã cerutã de
vremea în care trãim, „Liga Deºteptarea“ poate pãºi cu încredere la îndeplinirea
chemãrii ce ºi-a ales. Începutul ei s-a fãcut în împrejurãri nu tocmai uºoare ºi
într-un timp al anului nu tocmai prielnic. Vestea dorinþei noastre a avut rãsunet în
mii de inimi. Mii de oameni s-au grãbit sã ne înºtiinþeze cã merg împreunã cu noi,
iar asemenea înºtiinþãri se înmulþesc pe fiecare zi. A sosit dar vremea sã ne apucãm de lucru.
Întâiul pas îl facem dând fiinþã acestei foi.
În adevãr, lucrarea Ligii noastre este mai ales o lucrare de propovãduire.
Trebuie sã propovãduim printre oamenii luminaþi, pentru a încredinþa pe cât mai
mulþi de nevoia lucrãrii noastre ºi pentru a mãri cât mai mult numãrul acelor care
sã ne dea ajutor. Liga nu-ºi va putea ajunge toatã þinta dacã nu va avea sprijinitori
de inimã ºi hotãrâþi în toate colþurile þãrii. Dar propovãduirea trebuie sã se întindã
cu deosebire printre acei pentru care Liga a aluat fiinþã. Ea trebuie sã cuprindã pe
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toþi acei pe care vitregia timpurilor i-a lipsit de lumina ºtiinþei; pe acei care, trãind
sub domnia unor legi fãcute pentru deopotrivã ocrotire ºi îndreptãþire a tuturor, nu
înseamnã nimic în viaþa obºteascã; pe acei care, în întunericul ºi singurãtatea în
care trãiesc, nu gãsesc sfat bun ºi sprijin; pe acei care, deºi munca lor face în mare
parte bogãþia þãrii, au încã trebuinþã de povaþã spre a-ºi îmbunãtãþi soarta.
Urmãrind aceastã þintã ne vom strãdui sã adunãm ºi sã îndrumãm silinþele
tuturor, sã câºtigãm încrederea acelor în folosul cãrora închinãm munca noastrã.
Putem încã chiar de pe acum sã hotãrâm pãrþile mai de seamã ale strãduinþei noastre.

II
Cel mai mare rãu de care suferã poporul nostru ºi cel mai greu de doborât este
neºtiinþa. ªi nu înþelegem prin aceasta numai neºtiinþa de carte, ci neºtiinþa mai
mult sau mai puþin desãvârºitã a rostului þãrii ºi a lucrurilor care privesc cu totul
de aproape însãºi fiinþa lui. ªtiinþa de carte este în ziua de azi neapãrat trebuincioasã oricui. Nici nu se poate numi om desãvârºit cel care nu are chipul de a se
pune în legãturã cu întreaga lume ºi a lua cunoºtinþã prin sine însuºi de ceea ce are
trebuinþã sã ºtie pentru folosul sufletesc ºi de bunãstare atât a sa, a familiei sale,
cât ºi a semenilor sãi. De aceea, Liga trebuie sã se sileascã sã ajute la lãþirea ºi
întãrirea învãþãmântului pentru norod. Prin încrederea de care se vor bucura
membrii ei, ea va stãrui pentru înmulþirea ºcoalelor ºi pentru înzestrarea lor cu cele
trebuincioase. Ea se va sili a înfiinþa case de citire, ºcoli de searã, ºcoli potrivite
trebuiþelor ºi înþelesului poporului; va stãrui pentru rãspândirea lor cât mai întinsã;
va ajuta pe cât va putea pe învãþãtori, pe preoþi ºi persoanele de bunã voinþã ºi pricepute care vor dori sã facã lecþii pentru popor. Cu un cuvânt, Liga se va sili, prin
toate cãile ce-i vor sta la îndemânã, sã ajute la micºorarea pierzãtoarei neºtiinþe.

III
Nu trebuie însã sã ne ascundem cã dacã ne-am mãrgini numai la atât, vom
ajunge încet ºi greu la þinta noastrã de cãpetenie. ªcoala este pentru copiii ºi tinerii
al cãror rând va veni peste câþiva ani ca sã se foloseascã de învãþãturile ei; iar
oamenilor în vârstã greu le va fi sã urmeze cu stãruinþã o ºcoalã pentru ei. ªi cu
toate acestea, nevoia, putem zice chiar primejdia, este foarte mare ºi nu putem lãsa
pe mâine lucrul care cere acum îndatã o dezlegare. Primejdia stã în aceea cã la
temelia statului se aflã un norod întreg cufundat în întuneric, care în curând are sã
fie chemat la viaþa obºteascã. Rãul nu a fost aºa de bãtãtor la ochi, cât timp
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mulþimea a fost þinutã în desãvârºitã atârnare de cei cu folosinþa tuturor drepturilor
câºtigate pe vremuri. Dar folosinþa întreagã a drepturilor se cumpãneºte ºi spre
mulþimea cea mare, iar propãºirea ce face pe fiecare zi curentul de dreptate sileºte
viitorul cel mai apropiat sã dea deopotrivã îndreptãþire a tuturor la viaþa de stat.
Constituþia a dat drepturi multiºoare poporului. Pânã acum însã acesta s-a
folosit puþin sau deloc de ele. Astãzi, fruntaºi ai neamului vor ca mulþimea sã ia
parte tot mai mare în treburile þãrii. Norodul va avea prin urmare, în curând, rost
însemnat în viaþa obºteascã.
Oamenii cuminþi catã sã se gândeascã la ziua aceasta ºi sã se pregãteascã
pentru dânsa; iar pregãtirea va sta în aceea cã trebuie încã de pe acum sã lumineze pe viitorii cetãþeni asupra drepturilor ºi datoriilor lor de mâine.
Cunoaºtem cu toþii cu câtã uºurinþã neºtiutorii urmeazã îndemnurile cele
mai necugetate ºi ce nenorociri izvorãsc de aici.
Nimeni nu va tãgãdui cã pãcatul de acum cinci ani nu ar fi avut loc, dacã þãrãnimea noastrã nu s-ar fi aflat în starea de neºtiinþã în care este. ªi atunci e limpede
cã deºteptarea la viaþa obºteascã a mulþimii, care pânã acum fusese lãsatã la o
parte, se poate face numai luându-se fãrã întârziere îngrijirile cuvenite. Dacã nu
poate lucra cineva cea mai uºoarã meserie fãrã o învãþãturã potrivitã, cu atât mai
mult se cere pregãtire pentru înþelegerea, mãcar cât de puþinã, a rostului treburilor
obºteºti. Se cere înþelepciune de la acei care au a se îndeletnici cu dânsele!
De aceea este cea mai de nevoie datoria pentru oamenii luminaþi ºi iubitori
de þarã sã lucreze cu sârguinþã pentru pregãtirea cuvenitã a viitorilor alegãtori.
Nu este vorba de a frãmânta viitorul aluat de alegãtori, pentru a-i împinge,
cu voia sau fãrã voia lor, în cutare sau cutare parte. Datoria Ligii noastre va fi
de a întinde priceperea dreaptã ºi deprinderea în treburile obºteºti la acei care
încã nu au a-i lumina cu nepãrtinite asupra drepturilor, dar ºi asupra datoriilor
lor obºteºti, ºi a-i pune în stare de a se purta singuri, de a judeca singuri în cunoºtinþa deplinã a lucrurilor. Astfel se va pune capãt zguduirilor care, din vreme
în vreme, de câtva timp încoace, zdruncinã temeliile statului.
Þinta aceasta este mare ºi înãlþãtoare, dar nu ne amãgim cã Liga noastrã va
putea s-o atingã ea singurã, numai prin puterile ei. Ea însã trebuie sã facã tot ce
poate, fãrã sã se descurajeze nici de piedici, nici de greutãþi.
Pe lângã cãile arãtate mai sus, cãrþi, bilioteci, sãli de citire ºi altele, credem
cã Liga va putea sã lucreze cu mai mult spor dacã va vorbi de-a dreptul oamenilor, cãci puterea cuvântului vorbit este neasemãnat mai mare decât a cuvântului scris, mai ales faþã de oameni puþin deprinºi, chiar când ºtiu sã citeascã.
Va trebui ca Liga sã þinã conferinþe ºi sfãtuiri în oraºe ºi în sate, anume pentru
oamenii din popor, sãteni ºi orãºeni. Mai ales în lunile de iarnã când sãtenii sunt
mai puþin prinºi de muncã, ei ar urma cu mulþumire întrunirile acestea, care în curând ar putea sã ajungã pentru ei adevãratã trebuinþã sufleteascã. Acei din Ligã,
care au cunoºtinþele îndestulãtoare ºi deprinderea de a vorbi unei adunãri
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numeroase, acei care au legãturi prin mai multe pãrþi, ar putea sã pregãteascã
aceste întruniri. Pe unde sunt filiale, acestea vor alege locurile, vor îngriji de o
casã de întrunire, vor pregãti din vreme toate cele trebuitoare.

IV
Grija ce trebuie sã avem de ridicarea sufleteascã a sãtenilor ºi muncitorilor
nu trebuie însã sã ne facã sã pierdem din vedere ºi îmbunãtãþirea stãrii lor.
Una nu poate merge fãrã cealaltã. Cu mai mare uºurinþã se poate îmbogãþi
mintea ºi sufletul unui om care n-are frica zilei de mâine decât a celui lipsit de
cele trebuitoare.
În partea aceasta, sunt lucruri care întrec puterile Ligii noastre, cum este de
pildã alcãtuirea legilor. Totuºi ºi aici lucrarea Ligii poate sã se facã cu folos, pe de
o parte chibzuind lucrurile, fãcând cercetãri, adunând dovezile trebuitoare, stãruind
pentru deschiderea inimelor spre cele mai bune dezlegãri, iar pe de alta lucrând
pentru a face sã se cunoascã bine în mulþime legile ce se fac în interesul ei ºi dând
ajutorul ce le va sta în putere pentru buna, întocmai ºi întreaga lor împlinire.
Dar în unele privinþe lucrarea Ligii se poate desfãºura în cea mai largã întindere ºi nu cu multã greutate. Vrem sã vorbim anume despre minunata lucrare
de îmbunãtãþire care a luat naºtere la sate de câþiva ani încoace ºi care se aratã
prin nenumãratele bãnci populare, obºtii þãrãneºti ºi tovarãºii de tot felul, ce se
înfiinþeazã în toate colþurile þãrii ºi care au ajuns sã aibã un capital bãnesc uriaº.
Este nespus de mare binele pe care l-au revãrsat în sate aceste folositoare
aºezãminte. În cele mai multe locuri silnicia cãmãtarilor a pierit, zeci de mii de
sãteni au putut sã-ºi plãteascã datorii grele, care apãsau asupra lor de ani întregi,
ba chiar sã mai punã ºi ceva deoparte. Prin obºtiile de arendare ºi de cumpãrare
de pãmânt, se þinteºte la împlinirea unor visuri care pe altã cale era peste putinþã
de atins. Aºa era cumpãrarea înceatã a moºiilor mari care sunt de vânzare; împuþinarea, cu vremea, a arendaºilor, mai ales strãini, care, fãrã sã aducã niciun
folos, secãtuiau proprietatea mare ºi împiedicau apropierea între proprietari ºi
þãrani. Apoi aºezarea celei mai de aproape legãturi între pãmântul þãrii ºi apãrãtorii lui, ceea ce este cea mai puternicã chezãºie de tãrie pentru viitor. În sfârºit,
sãdirea în þãrãnime a dorinþei de întovãrãºire ºi de înþelegere obºteascã, poate
singurul chip care în scurtã vreme o va ajuta sã scape de epitropisirea(54) altora
ºi sã intre în viaþa statului ca pãrtaºã luminatã ºi cunoscãtoare ºi de drepturile,
ºi de datoriile ei.
Este însã lãmurit cã asemenea dorinþe nu pot mulþumi pe toatã lumea: unii
socotesc cã schimbãrile le-ar strica interesele lor; alþii cred cã prefacerile prea
mari în alcãtuirea vieþii politice ar putea sã primejduiascã þara. De aceea, mulþi nu
au încredere, iar unii chiar se împotrivesc lucrãrii începute pentru înãlþarea satelor.
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Teama ºi neîncrederea lor ar avea oarecare temelii dacã ar fi vorba de lucruri
cu totul noi ºi de rãsturnarea rostului treburilor obºteºti. Dar ce noimã poate avea
lupta pe care o duc ºi contra bãncilor populare, a obºtiilor ºi a cooperativelor economice? Aceste aºezãminte nu sunt îndreptate contra nimãnui. Bãncile scapã pe
þãrani de camãtã ºi le pun la îndemânã banii trebuitori. Obºtiile le dau putinþã sã
ia în arendã ori sã cumpere moºii. Cooperativele le dau putinþã sã cumpere maºini,
seminþe º.a. ºi sã-ºi desfacã grânele ºi vitele cât se poate mai bine.
Înverºunarea cu care sunt urmãrite aceste aºezãminte, prigonirile pe faþã
contra lor, silniciile cu care sunt apãsaþi începãtorii ºi sprijinitorii lor dovedesc
cu prisosinþã cã, precum adesea au idei greºite unii din cei de jos, asemenea au
ºi unii din cei de sus care socotesc în orbirea lor, cã ar fi vreun bine pentru þarã
dacã mulþimea ar rãmâne în stare de slãbiciune.
Chestia fiind astfel pusã pe faþã ºi fãrã înconjur datoria Ligii este lãmuritã;
a-ºi încorda puterile pentru a îndrepta pãrerile greºite ale unora ºi altora, a zãdãrnici prigonirile, a sprijini în toate chipurile întãrirea sãtenilor ºi a muncitorilor ºi
meseriaºilor din oraºe. ªi sã fim singuri cã lucrarea aceasta va fi încoronatã de izbândã. Niciodatã râurile nu se întorc spre izvoarele lor. Oamenii cu idei învechite
vor trece, încercãrile lor vor înceta împreunã cu ei; ba vor vedea cu ochii lor starea
cea nouã de lucruri ºi vor înþelegere cât de greºiþi au fost când s-au împotrivit.
Liga va trebui sã urmãreascã cu luare aminte chipul cum trãiesc aºezãmintele
economice de pânã acum. Pe aceasta, ea va cãuta sã se punã în legãturã cu aceia
care mai cu deosebire s-au îndeletnicit ºi se ostenesc cu facerea ºi cârmuirea lor,
preoþi, învãþãtori ºi sãteni fruntaºi, pentru a cunoaºte greutãþile anume cu care are
de luptat fiecare din ei. Îi va ajuta cu sfatul, cu ºtiinþa ºi cu priceperea sa.
Pentru aceasta ar fi dorit ca secþiile din judeþe ale Ligii sã alcãtuiascã în
oraºul cel mai mare câte o cancelarie de primit ºtiri, la care cei ce ar avea nevoie
de sfat ºi de sprijin sã ºtie cã se pot îndrepta.
Din aceastã cancelarie ar face parte cu deosebire acei pãrtaºi ai Ligii din
partea locului care cunosc anume legile privitoare la bãncile populare, la obºtii
ºi la cooperative. Asemenea birou ar fi de mare preþ ºi prin aceea cã ar putea afla
pe unde cârmuitorii aºezãmintelor sãteºti nu merg bine din greºealã sau din
neºtiinþã, ºi ar putea din vreme sã-i deºtepte ºi sã-i îndrepte.
În caz când îndrumãtorii ar suferi lovituri pe nedrept din pricina lucrãrii lor,
Liga are datoria de a-i sprijini pânã li se va face dreptate.
Liga va cãuta sã cunoascã bine pe cei mai destoinici ºi mai binevoitori pentru miºcarea de propãºire a mulþimii ca sã-i sprijine ºi sã-i încurajeze. La timpurile potrivite, cunoºtinþa aceasta va fi de preþ pentru înfãptuirea unei lucrãri ºi
mai rodnice cu oameni încercaþi ºi care vor putea fi întrebuinþaþi cu cel mai mare
folos, potrivit destoiniciei ce va fi dovedit fiecare.
Liga se va sili sã îndemne, sã încurajeze ºi sã ajute încercãrile bune. Sunt
cunoscute greutãþile de care se lovesc, de pildã, mai ales acei care vor sã facã o
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obºte sãteascã, numeroasele forme ce au de îndeplinit, multele cheltuieli ce au
de purtat. Liga îi poate ajuta cu sfaturile sale, le poate înlesni împlinirea formelor, îi poate învãþa cum ºi unde pot gãsi bani la o nevoie. Ea poate de asemenea sã le dea sfaturi noi, sã le arate cãi pe care lucrarea lor nu se poate arãta cu
folos ºi la care ei poate nu se gândiserã. Ea poate încã sã-i întoarcã de pe o cale
greºitã, sã le arate piedicile sau chiar primejdiile unor încercãri rãu chibzuite sau
mai presus de puterile lor.
Precum vedem, pe tãrâmul acesta Liga are înaintea sa un frumos câmp de
lucrare ºi desigur noi nu putem sã arãtãm aici tot ce se poate face; dar Liga va
ºti în fiecare an sã gãseascã ea însãºi noi chipuri de a pune în miºcare munca ei.

V
Toatã lumea ºtie cã o bunã parte, dacã nu chiar cea mai mare parte din relele
de care suferã satele, vin din cauzã cã legile la þarã se pun în lucrarea prea puþin
sau chiar deloc. Legi bune s-au fãcut totdeauna, dar prea adesea au rãmas pe
hârtie, ori s-au întors contra acelora pe care erau menite sã-i ocroteascã.
Nu Liga, societate fãrã putere de cârmuire, este chematã sã punã în lucrare
legile; dar prin marele sãu numãr de pãrtaºi, prin putinþa ce are de a ºti ce se
petrece în toate pãrþile þãrii, ea poate sluji pentru a face sã cunoascã unde ºi când
se calcã legile ºi se fac nedreptãþi prea strigãtoare ºi sã atragã luare aminte a celor
în drept ºi, la nevoie, sã le aducã la cunoºtinþa obºteascã. Este sigur cã o lucrare
de acest fel, stãruitoare, dreaptã ºi bine cumpãnitã, va ajunge sã facã a se cunoaºte
de toatã lumea, prin fapte, starea de lucruri de la þarã, aºa cum este în adevãr, ºi
va ajuta astfel sã se îndrepte cei greºiþi ºi sã se punã pe gânduri cei nãrãviþi.
Trebuie însã ca în aceastã parte a lucrãrii sale, ca ºi în toate de altminteri,
Liga sã porneascã cu cea mai mare înþelepciune, pentru ca nu cumva, voind sã
facã binele, sã facã mai mult rãu. Trebuie sã se fereascã de a se sgândãri partea
rea a omului, de a încuraja nemulþumirile, de a da loc la nãdejde zadarnicã
uneori. Când Liga va avea sã vorbeascã, vorba ei trebuie sã fie dreaptã, curatã ºi
cumpãnitã. Sã se fereascã de cuvinte tari, de învinovãþiri contra oricui ar fi. Sã se
pãzeascã de a cãdea în fãgãduieli deºarte. Apucãturile acestea nu sunt bune
pentru o societate care cautã sã lucreze cu folos, iar nu sã se îmbete cu vorbe. Cea
mai de cãpetenie putere a Ligii trebuie sã fie încrederea ce ea va câºtiga de la
oameni. Lumea poate fi înºelatã la început prin vorbe neadevãrate; încrederea
însã se cãpãtã temeinic numai prin adevãr ºi prin munca curatã pentru a face binele. Nu aþâþând pornirile cele rele, nu cu ajutorul urii, a rãzbunãrii, se pot face
lucruri mari. Trebuie, din contrã, sã se deºtepte simþul de obºteascã rãspundere,
de înfrãþire, care leagã pe toþi cetãþenii aceleiaºi þãri prin iubire ºi-i face sã se
ajute între ei. Numai aºa se poate atinge þelul Ligii, care este un þel de iubire ºi
de înfrãþire, iar nu de urã.
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VI
Liga poate însã sã ajute mult la atingerea scopului sãu, þinând între toþi
pãrtaºii sãi o necontenitã legãturã de idei ºi de simþiri. Cine are o idee bunã, cine
descoperã un rãu oarecare, cine are o îndoialã sau o nedumerire sã arate celorlalþi, pentru ca mai mulþi la un loc sã încerce a face ceea ce unul singur nu poate
face. Tot aºa, când vreunul are prilej sã descopere un talent ori o putere de înþelegere neobiºnuitã, care s-ar pierde într-un loc neprielnic, sã le vesteascã pentru
a li se da chipul pe cât posibil sã se lumineze ºi sã se arate, cãci acesta este cel
mai bun ºi mai preþios capital al naþiei.
Cu un cuvânt câmpul de lucrare al Ligii este frumos ºi nemãrginit pânã
într-atâta încât va fi peste putinþã ca fiecare din noi sã-l cuprindã în întregime.
Sã facã însã fiecare atâta cât poate, dupã mijloacele sale, ºi atunci vom putea
zice cã ne-am fãcut datoria.
(,,Liga Deºteptarea“, nr. 1 din 7 octombrie 1912.)
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40.
Obºtiile sãteºti de arendare
Cât trãieºte omul, învaþã. De aceea, omul bãtrân ºtie mai multe decât cel
tânãr, ºi tot aºa un sat ori o þarã care a vãzut sau a pãþit multe e mai cu minte decât
dacã nu a ºtiut sã înveþe nimic din cele ce li se întâmplã.
Mi-au venit acestea în minte, citind ceva într-o gazetã despre obºtiile sãteºti
pentru arendare de moºii.
Sunt mulþi ani de când eu am avut prilejul sã trãiesc cam mult printre þãrani,
ºi multe am auzit din gura lor asupra pãsurilor ºi dorinþelor lor, unele drepte ºi
cuminþi, altele mai alãturi cu drumul. Dar pot zice cã nicãieri în þara asta nu mi
s-a întâmplat sã nu aud pe oameni plângându-se cã n-au pãmânt ºi cã de aceea
nu au cu ce trãi.
Nu e vorbã cã printre cei care se plâng aºa, sunt ºi de aceia care au câte 15
ºi 20, ba ºi 30 de pogoane; dar care om se mulþumeºte vreodatã cu ceea ce are?
Cel care are bani mulþi vrea sã aibã ºi mai mulþi; ºi tot aºa e ºi cu cel care are
pãmânt cât de mult. E adevãrat iarãºi cã ºi pãmântul puþin, un pogon, ori douã,
ori trei, mai ales când e pãmânt mãnos, cum e acela al þãrii noastre, ar putea la
nevoie sã hrãneascã o familie, dacã ar fi lucrat ca prin alte þãri. Dar despre asta
poate vom mai vorbi altãdatã.
Sãtenii noºtri nu fac altceva decât sã se gândeascã mereu cum sã facã ºi cum
s-o întoarcã pentru ca sã poatã sã-ºi mai mãreascã peticul de pãmânt pe care-l au,
ori pe care nici nu-l au. ªi, Doamne, multe pãreri anapoda mai pot ieºi din capul
acesta pe care l-a dat Dumnezeu omului ca sã cugete ºi sã cunoascã adevãrul!
Unii vor ca statul sã vândã þãranilor moºiile sale; dar aceºtia nu se gândesc cã
oamenii se înmulþesc mereu, pe când pãmântul nu se întinde ºi cã, dupã ce se vor
isprãvi de vândut moºiile statului, cei care nu vor fi încãput în ele tot fãrã pãmânt
vor rãmânea. ªi aºa a ºi fost; pentru cã moºiile statului s-au vândut mai toate, iar
cele care au rãmas sunt doar ca o fãrâmãturã pentru cei care cer mereu pãmânt.
Alþii cred cã moºiile cele mari ale proprietarilor ar trebui vândute în bucãþi mici,
ºi dacã ei nu vor voi sã le vândã de bunã voie, sã-i sileascã statul. Oamenii aceºtia
nu se gândesc cã dupã cum e stãpân pe bãtãtura lui cel mai din urmã sãtean, tot
aºa e ºi proprietarul pe moºia sa, ºi cã precum nu poþi sili pe badea Stan ca sã-ºi
vândã cãsuþa lui, ca sã mãreascã grãdina vecinului, tot aºa nu poate nimeni sili pe
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un proprietar sã-ºi vândã moºia lui, dacã el are trebuinþã sã nu o vândã. Doar de
aceea avem legi ºi judecãtori în þara asta, pentru ca oricine sã poatã sã-ºi pãzeascã
în liniºte avutul sãu, ºi cel mare ca ºi cel mic, cel bogat ca ºi cel sãrac.
Ce sã mai vorbesc despre cei care nici nu mai stau atâta la gânduri ºi ar pofti,
fãrã multã vorbã, sã-ºi împartã pe degeaba averea altora? Pe limba oamenilor
cinstiþi, asta se cheamã tâlhãrie, ºi nicãieri pe lume nu se gãsesc þãri în care sã
trãiascã oamenii în felul tâlharilor. ªi pe urmã uitã cei care se gândesc la asemenea
nebunii, cã ceea ce ar face ei altora ar avea dreptul ºi alþii sã le facã lor, ºi atunci
nu ar mai fi chip de trãit pe lumea asta.
Dar din câþi cautã sã vadã cum sã o scoatã mai bine la capãt, puþini sunt cei
care se vor fi gândit tocmai la aceea ce era mai uºor ºi mai înþelept. Ca sã ai pãmânt, trebuie sã-l cumperi; ca sã-l cumperi, trebuie sã ai bani; ºi ca sã ai bani,
trebuie sã-i pui deoparte; ºi dacã singur nu poþi aduna destui, sã te întovãrãºeºti
ºi cu alþii, care au aceeaºi nevoie ca ºi tine.
Când îi trebuie cuiva o pereche de boi, adunã ban cu ban ca sã-ºi cumpere.
Nimãnui nu i-a trecut însã prin minte sã aºtepte ca statul sã-i dea boi, nici sã se
ducã la primar, sã-i zicã: de vreme ce vecinul Ion are patru boi, sã-i dea lui doi
dintr-înºii. Bãncile sãteºti pentru asta sunt fãcute, ca sã ajute pe oameni sã-ºi
adune economiile lor ºi ca la o vreme de nevoie sã-i ºi împrumute de la dânsa
cu ceea ce mai lipseºte.
Era aproape de mintea omului cã tot aºa trebuia sã facã ºi cei care aveau
nevoie de pãmânt; dar se vede cã tocmai pentru cã era aºa de uºor sã se gândeascã
la asta, de aceea le-a trebuit oamenilor atâta vreme pânã sã-ºi facã obºtiile sãteºti.
Sunt abia 9 ani de când pentru întâia datã s-au unit oamenii dintr-un sat ºi
s-au hotãrât sã punã mânã de la mânã ca sã ieie în arendã, pe seama lor, o moºioarã care pânã atunci era þinutã de un arendaº strãin. Au tras ei multe necazuri
pânã ce sã ajungã sã li se dea moºia, pentru cã, drept vorbind, proprietarul nu mai
auzise pânã atunci cã þãranii sã fi luat pe undeva moºii în arendã. Se temea cã nu
vor fi în stare sã plãteascã arenda. Dar greutãþile au trecut, þãranii au luat moºia,
o lucreazã bine, scot bani buni pe dânsa ºi plãtesc proprietarului regulat ca
ceasornicul. Asta era în anul 1903. Câtã cale s-a strãbãtut de atunci!
Chiar în anul acela, s-au mai fãcut alte douã obºtii, aºa cã la sfârºitul anului
erau în þarã trei obºtii, care þineau 10.000 de pogoane ºi plãteau arendã 95.000 lei.
Dar pilda aceasta s-a întins repede. Când au auzit oamenii de prin alte pãrþi
de izbânda celor ce începuserã, s-au pus ºi ei pe lucru. De altã parte, proprietarii,
erau încurajaþi de buna înþelegere pe care o vedeau cã domneºte între stãpânii
moºiilor ºi sãtenii care le luaserã în arendã ºi de cinstea ºi regula cu care se
plãteau arenzile. Mulþi au început sã fie bucuroºi sã-ºi arendeze moºiile oamenilor cu care trãiau la un loc, în loc sã le dea vreunui arendaº necunoscut, de
multe ori strãin de neam, care nu avea durere de inimã nici pentru moºie, nici
pentru oamenii trãitori pe dânsa. ªi aºa, pânã la sfârºitul anului 1911, cele trei
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obºtii se fãcuserã 378 ºi aveau în arendã 567.000 pogoane ºi plãteau 9.230.000
lei pe an. Câteva sute de mii de suflete de þãrani ºi-au vãzut astfel asiguratã
viaþa, spre deplina mulþumire ºi a lor ºi a proprietarilor.
Aici dar este scãparea. Iacã mijlocul ca sã aibã oamenii pãmânt, mijloc uºor
ºi înþelept care este spre binele tuturor.
Cu economie ºi cuminþenie se poate avea pãmânt, nu altfel. Fiecare are sã
adune para cu para tot ce prisoseºte din câºtigul lui, sã punã la bancã, ca sã
capete ºi dobândã, ºi sã-ºi facã suma pentru ca îndatã ce se va gãsi primprejur
vreo moºie de dat cu arendã, sã poatã intra ºi el în obºtea care se va face pentru
a o lua. Niciun gologan sã nu mai meargã la cârciumã, nici pe zorzoane femeieºti. Zi ºi noapte sã se chibzuiascã omul ca sã nu facã nicio cheltuialã de prisos
ºi sã prindã putere cât mai multã.
Aºa va veni cât de curând ziua, când peste tot vom vedea numai pe sãteni
luând locul arendaºilor. Atunci câºtigurile de azi ale arendaºilor vor rãmâne în
mâinile sãtenilor. În ziua aceea, toatã lumea va fi mulþumitã: ºi sãtenii, ºi proprietarii, ºi toþi cei care se bucurã sã vadã în þara lor domnind belºugul pentru
toþi, pacea ºi buna înþelegere.
(,,Liga Deºteptarea“, nr. 3 din 21 octombrie 1912.)
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41.
Þãranii arendaºi
Acum câteva zile am scris în aceastã foaie câteva rânduri despre obºtiile
sãteºti de arendare, dar lucrul acesta mi se pare sã adaug ceva pe lângã cele ce
am mai spus.
ªi mai întâi am sã zic o vorbã mare: Dacã cineva mi-ar da mie puterea ca
acum chiar sã arendez ori sã vând þãranilor toate moºiile din Þara Româneascã,
eu mai bine aº vrea sã li le arendez decât sã li le vând. Mai târziu însã, s-ar
schimba socoteala.
Sã mã lãmuresc, pentru cã fãrã îndoialã se vor mira de o asemenea vorbã aceia
care ºtiu cã la foaia aceasta scriu tot oameni care sunt buni prieteni ai sãtenilor.
Eu zic cã vreau mai bine ca sãtenii sã fie mai întâi arendaºi, ºi pe urmã
proprietari: mai întâi pentru cã e mai lesne sã ajungã arendaºi decât proprietari,
ºi pe urmã, pentru cã, aºa cum stau lucrurile în ziua de azi, câþiva ani de
arendãºie vor da þãranului putinþa ca sã se facã pe urmã proprietar, putinþã pe
care astãzi nu o are decât foarte rareori.
ªi socoteala e foarte uºoarã.
Ca sã cumperi pãmânt trebuie sã ai bani, ºi ca sã ai bani, trebuie sã-i poþi
câºtiga.
Poate azi þãranul sã câºtige în scurtã vreme atâþia bani câþi îi trebuie ca sã cumpere câteva pogoane de pãmânt, mai ales cu preþurile la care a ajuns pãmântul?
Dacã are ceva pãmânt al lui, de la pãrinþi, ori de la 1864(55), ori cumpãrat
de dânsul, pãmântul acela abia îi dã atâta cât sã trãiascã el cu nevasta ºi copiii
lui. Abia dacã scoate de pe el una peste alta trei sferturi de chilã de grâu prost ºi
plin de neghinã ori o chilã de porumb, care de multe ori rãmâne necopt ºi se
stricã. Se înþelege cã nu ar fi aºa dacã oamenii de la noi ar ºti, ca cei de pe aiurea,
cum sã lucreze pãmântul ºi cum sã scoatã din el foloase mari. Pe aiurea o
familie întreagã trãieºte din belºug, ºi pune ºi ceva de o parte, dintr-un pogon de
pãmânt, pentru cã acolo þãranul ºtie sã scoatã 600 lei mai mult pe an dintr-un
pogon, iar nu 40 ºi 50 ca la noi. ªi pricina este cã sãtenii noºtri, cu toate cã fac
plugãrie de când sunt pe lume, ei ºi pãrinþii lor, nu ºtiu sã o facã. Nu arã bine,
nu seamãnã la vreme, nu aleg ºi nu îngrijesc sãmânþa, nu îngraºã pãmântul, nu
se îngrijesc sã punã hranã pentru vite, ºi câte altele încã nu ºtiu ei sã facã! Cum
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sã scoatã foloase mari în felul acesta? Munca pãmântului în ziua de azi, când
pãmântul s-a împuþinat, când gurile s-au înmulþit, cere ºi ea ºtiinþã ºi socotealã,
ºi încã multã. E mai greu sã ºtie cineva sã lucreze un petic de pãmânt decât sã
facã un cleºte. Dar fierarul trebuie sã înveþe mult pânã sã ºtie sã facã un cleºte,
pe când þãranul socoate cã nu are nevoie sã înveþe nimic ca sã cunoascã rostul
muncii câmpului. Se poate una ca asta?
Acum 48 de ani, când rãposaþii Cuza ºi Kogãlniceanu – Dumnezeu sã-i
ierte pentru binele ce au fãcut – au dat pãmânt þãranilor, toatã lumea socotea cã
de acum s-a sfârºit cu nevoile lor, ºi cã la þarã nu va mai fi decât belºug ºi voie
bunã. ªi în adevãr, 11 pogoane pentru un fruntaº, 4% pogoane pentru un codaº
(în Moldova 5% ºi 2% fãlci) – era pãmânt, nu glumã. În alte þãri, cine are 11
pogoane se socoate ca proprietar mare ºi stã bine de tot. Dar la noi, dupã împroprietãrirea de la 1864, sãtenii au rãmas mai tot atât de sãraci ca ºi mai înainte,
ºi a fost mai rãu când lumea s-a înmulþit, pãmântul s-a împuþinat pentru cã s-a
împãrþit la mai mulþi. Pricina este pe de o parte cã sãtenii nu au ºtiut cum sã-ºi
lucreze pãmântul ce li se dãduse, ca sã scoatã din el tot folosul ce putea da, ºi
pe de alta cã erau prea sãraci ºi nu aveau mijloacele ca sã-l lucreze cum trebuie,
chiar dacã ar fi ºtiut. Pentru cã nu e destul sã fie cineva proprietar. Ca sã fii
proprietar ca lumea, trebuie sã ai cele ce trebuie: sã ai vite bune, sã le poþi îngriji
ºi hrãni bine, sã le adãposteºti cum trebuie, sã ai uneltele ºi maºinele care se cer
pentru a face lucrarea cu tot rostul ei, aºa cum se face azi, ºi sã ai ºi ceva bani,
pentru sãmânþã ºi pentru celelalte cheltuieli, pe care le cere munca.
Dar þãranii de la 1864 nu au avut nici bani, nici ºtiinþa cum sã-ºi lucreze
pãmântul, ºi de aceea tot sãraci au rãmas.
ªi iaca de ce ziceam mai sus cã, dacã aº avea puterea azi sã mai fac o datã
ceea ce au fãcut Cuza ºi Kogãlniceanu la 1864, nu aº mai împãrþi pãmânt; sau,
mai bine zicând, aº împãrþi, dar cu altã socotealã, ca sã nu se mai întâmple ºi
acum ca la 1864. ªi anume, nu aº da pãmânt de veci, decât dupã ce m-aº fi silit
mai întâi ca þãranii sã-ºi înveþe meseria lor de plugari, mãcar cât de puþin, ºi ca
sã-ºi fi agonisit mai întâi destui bani pentru ca, dupã ce vor cumpãra pãmântul,
sã aibã cu ce-l lucra ºi îngriji cum se cade.
Dar cum sã învãþãm pe atâta lume meseria ei? Cãci doar nu o sã trimitem
la ºcoalã un milion de oameni, tineri ºi bãtrâni. ªi cum o sã-i îmbogãþim? Cãci
þãranul doar din pãmânt scoate banul.
Aici vin la vorba pe care am zis-o de la început. Trebuie sã facem pe þãrani
arendaºi. Cu asta, toate ies bine: vor învãþa ºi plugãria ºi vor face ºi parale.
Zic cã vor învãþa plugãria, pentru cã e lesne sã spui þãranilor care vin sã cearã
o moºie în arendã, cã nu le-o dai decât dacã vor lucra-o cum se cuvine, în chip
folositor ºi pentru el, ºi pentru moºie. Proprietarul are dreptul sã punã un
asemenea lucru în contractul de arendare, pentru cã el are nevoie ca moºia lui sã
fie îmbunãtãþitã, iar nu stricatã de arendaº. Cine nu ºtie cã un arendaº rãu, care
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lucreazã o moºie fãrã pricepere sau numai cu lãcomia de a scoate bani aºa, cã nu
mai dã mai nimic multã vreme? Din contrã, o moºie bine lucratã, pe care semãnãturile s-au fãcut cu rânduiala cuvenitã, care s-a îngrãºat, pe care s-a pus semãnãturi care îmbogãþesc pãmântul, cum e fasolea, mazãrea, trifoiul, se îmbunãtãþeºte,
spre folosul ºi al proprietarului, ºi al arendaºului.
Moºiile care se arendeazã astãzi la obºtiile þãrãneºti, aºa se arendeazã. La
toate se pune în contract cã obºtea sã aibã un agronom, adicã om cu ºtiinþã bunã
de meseria plugãriei, ºi cã lucrarea moºiei sã se facã dupã povãþuirea lui.
Agronomul este dar un fel de ºef ºi de învãþãtor în acelaºi timp. Regulile pe care
le pune ºi pentru lucrarea moºiei sunt totdeodatã învãþãturi pentru membrii obºtiei, pentru ca aceºtia pot sã vadã ce deosebire este între chipul cum lucrau mai
înainte ºi cum lucreazã acum. Totdeodatã vãd ºi folosul mai mare pe care-l au
muncind aºa cum îi învaþã agronomul, în loc de a face aºa cum au apucat ei de
la pãrinþi. Arendãºia va fi dar o ºcoalã, ºi cea mai bunã ºcoalã pentru sãteni, cãci
vor vedea cu ochii lor cu cât e mai bine sã asculte de poveþile celor mai învãþaþi
decât dânºii.
ªi sã fim siguri cã învãþãturile acestea nu se pierd. Nu sunt oamenii aºa de
îndãrãtnici ºi strâmþi la cap cum îi ponegresc unii. Ori pe unde obºtiile de arendare au avut câte un agronom priceput, e o minune sã vezi frumoasa regulã cu care
se lucreazã moºia, foloasele cele mari ce se dobândesc ºi mulþumirea cu care
oamenii urmeazã sfaturile agronomului îndatã ce s-au încredinþat cã sunt spre
binele lor. Mi-aduc ºi eu aminte de un lucru pe care l-am vãzut însumi, ºi care
dovedeºte cã sãtenii noºtri nu stau la gânduri ca sã se îndepãrteze de obiceiuri
vechi, îndatã ce vãd cã pot folosi ceva. Acum 20 de ani vãzusem o moºie mare din
Ilfov, pe care sunt 9 sate. Niciun singur om nu punea lucerna, deºi vitele mureau
de foame. Acum patru ani am fost din nou pe acolo ºi am vãzut cã cei mai mulþi
sãteni aveau pusã lucerna, ºi cei ce nu puseserã se gãteau sã punã ºi ei. A fost
destul ca unul sau doi sã încerce ºi sã le iasã bine, pentru ca toþi ceilalþi sã se ia
dupã dânºii.
Aºadar, iatã înlãturatã una din cele douã greutãþi mari de care am vorbit:
neºtiinþa oamenilor se poate vindeca dacã vor trece câþiva ani prin încercarea
arendãºiei.
Rãmâne cealaltã: sãrãcia. Dar aceea încã ºi cu mai mare cuvânt putem fi
siguri cã se va învinge, cãci cine ia o moºie în arendã o ia nu numai ca sã câºtige
proprietarul arenda, dar ca sã câºtige ºi el. Precum arendaºii de azi câºtigã, ba
unii fac averi mari din arendaºie, tot aºa vor câºtiga ºi þãranii, când vor lua locul
lor. Ba eu sunt încredinþat cã ei vor câºtiga ºi mai mult: pentru cã munca lor va
fi preþuitã mai drept, aºa încât ea va avea un preþ pe când astãzi nu e aºa. Am
fãcut uneori socoteala cât costã pe un þãran un pogon luat de la arendaº, ºi am
gãsit cã, cu toate învoielile, resfeturile(56) ºi sarcinile ce i se pun, îl ridicã la un
preþ astfel, cã e mai mare decât ceea ce poate produce pogonul acela; aºa cã
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munca omului rãmâne pe degeaba ºi nici pentru viaþa lui nu-i rãmâne nimic. Se
înþelege cã nu va mai fi aºa când oamenii vor fi arendaºi ai moºiei întregi ºi vor
plãti proprietarului aºa cum îi plãteºte arendaºul de azi, atunci munca lor va fi
rãsplãtitã, din ceea ce vor câºtiga pe fiecare an vor putea pune totdeauna ceva
deoparte precum pun toþi cei care fac parte din cele 378 de obºtii de arendare
care sunt astãzi. ªi iacã cum în câþiva ani oameni, care azi nu au nici dupã ce
bea apã, vor avea câte un capital agonisit. ªi atunci se înþelege cã, având ºi bani
ºi ºtiinþa de a munci bine pãmântul, va fi venit ºi vremea de a cumpãra pãmânt,
iar nu numai de a-l lua în arendã.
Dupã cum vãd cã merg lucrurile pe la obºtile care stau bine acum, eu cred
cã cel mult zece ani vor fi de ajuns pânã ce chiar un sat sãrac astãzi sã ajungã a
se gândi la cumpãrare de pãmânt; pe când aºa cum stau acum cele mai multe din
ele, câte oare s-ar simþi în stare sã facã asta?
Am avut dar dreptate când spuneam mai sus cã deocamdatã mai bucuros
sunt sã vãd pe sãteni cã nãzuiesc sã ia pãmânt în arendã decât sã-l cumpere.
(,,Liga Deºteptarea“, nr. 8 din 25 noiembrie 1912.)
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42.
Despre arendarea moºiilor
În nicio þarã nu se întâmplã, aºa de des ca la noi, ca proprietarii sã-ºi arendeze moºiile. Pe aiurea mai totdeauna proprietarul îºi cautã singur moºia. Nu se
vede nicio moºie la care proprietarul sã nu aibã nici mãcar o cãsuþã, în care moºie proprietarul are case ºi gospodãrii mari ºi bune, pentru cã de obicei el locuieºte acolo ºi iarna, ºi vara, ca sã-ºi caute singur de averea lui.
Dacã însã se întâmplã ca cine ºtie din ce pricini proprietarul sã nu-ºi poatã
îngriji moºia, el o împarte în trupuri mici ºi o arendeazã la locuitori de pe moºie.
Arendarea aceasta se face de cele mai multe ori pe termene aºa de lungi, încât
bucata de pãmânt trece în arendã din tatã în fiu.
Nicãieri însã nu se face ca la noi, ca moºiile sã se arendeze în trup întreg la
câte un arendaº venit de pe aiurea. Arendarea nu se face pe timp aºa de scurt ca la
noi, adicã numai pe cinci ori zece ani. Iar mai anii trecuþi, când în Franþa câþiva proprietari au voit sã facã aºa, toatã lumea a fost îngrijoratã, ca de un lucru foarte rãu.
ªi e lesne de înþeles cã arendãºia, aºa cum se face la noi, este în adevãr un
lucru foarte rãu.
Sã zicem cã un proprietar are o moºie de 1.000 de pogoane ºi cã moºia
aceasta poate sã dea folos, an peste an, câte 60.000 lei pe an.
Va sã zicã, dacã ar putea sã-ºi caute moºia el singur, ar avea un folos de
60.000 lei pe an.
Dacã nu poate, sã zicem cã se învoieºte cu sãtenii de pe moºia lui, ca sã o
munceascã ei, ºi sã ia ei tot folosul moºiei de lei 60.000, sã opreascã ei 30.000 lei
pentru munca lor, iar restul de 30.000 sã-l ia proprietarul. Asta ar fi o tocmealã
bunã ºi dreaptã, pentru cã ºi proprietarul ar primi partea ce i se cuvine pentru
averea lui, ºi sãtenii ar fi rãsplãtiþi pentru munca lor. Ba ar mai fi ºi un alt bine
mare care s-ar face, cã toþi sãtenii aceºtia ar avea unde sã-ºi întrebuinþeze munca
lor ºi ºi-ar câºtiga astfel traiul pentru ei ºi pentru familia lor.
Toatã socoteala asta, bunã ºi dreaptã, se stricã dacã proprietarul, în loc sã-ºi
arendeze moºia la þãrani, o dã unui arendaº strãin. Anul acesta are sã plãteascã o
arendã, sã zicem, de 40.000 lei ºi trebuie sã mai scoatã din moºie ºi câºtigul lui,
pentru cã nimeni nu are sã lucreze degeaba. Pentru aceste douã lucruri, venitul de
60.000 lei al moºiei nici nu va fi de ajuns. Care arendaº se mulþumeºte sã câºtige
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pentru el mai puþin decât dã el proprietarului? Prin urmare, când este un arendaº
pe moºie, ea trebuie sã dea mai mult decât când nu este, pentru cã trebuie sã se
îndestuleze ºi proprietarul, ºi arendaºul. Pe când altminteri, este numai proprietarul. ªi fiindcã moºia nu poate sã dea decât 60.000 lei pe an, arendaºul trebuie sã
mai caute venituri ºi din altã parte.
I-ar fi uºor sã mãreascã venitul moºiei, îmbunãtãþind-o; pentru cã este ºtiut
cã moºiile de la noi nu dau atâta folos cât ar trebui. Pe aiurea, pãmântul este cu
mult mai puþin mãnos decât la noi ºi cu toate astea o moºie de 1000 de pogoane
dã mult mai mult decât 60.000 lei pe an. Dar pe acolo o asemenea moºie are
îmbunãtãþiri mari, vite bune, maºini de lucru, iar cel care o cautã are capital
destul ca sã nu se scumpeascã ºi sã o poatã lucra bine ºi temeinic, sã are bine ºi
la vreme, sã aibã sãmânþã bunã, sã facã îngrãºãminte ºi aºa mai departe. Pe acolo, o moºie este ca o grãdinã ºi de aceea nu 60.000 lei dã pe an, ci de douã ori,
ba ºi mai mult.
Tot atât ar putea sã dea ºi la noi, dacã ar fi lucratã ºi îngrijitã ca pe aiurea.
Dar poate arendaºul de la noi sã facã ceea ce trebuie pentru asta? Nicidecum.
Mai întâi cã niciodatã el nu are bani, pentru cã el abia are cu ce plãti arenda ºi
sã-i mai rãmânã ceva ca sã urneascã lucrãrile din loc. Ba, de multe ori, ºi pentru
astea trebuie sã se împrumute ºi sã plãteascã dobândã, pe care tot din moºie
trebuie sã o scoatã.
Dar, mai presus de toate, arendaºul nu poate sã îmbunãtãþeascã moºia, pentru cã asta cere cheltuialã mare, ºi el, peste 5 ori 10 ani, trebuie sã plece de pe
dânsa. Pânã atunci nu are vreme nici sã-ºi scoatã cheltuielile, necum sã mai câºtige ceva. Prin urmare, arendaºul nu are niciun zor sã îmbunãtãþeascã moºia ºi
de aceea se vede la noi acest lucru ruºinos, cã pe moºii mari nu se gãsesc nici
zece capete de vite ºi niciun coºar pentru câteva chile de grâne.
Apoi atunci, dacã arendaºul nu-ºi poate scoate câºtigul prin îmbunãtãþirea
moºiei, ce trebuie el sã facã? Face ceea ce fac toþi.
Mai întâi secãtuieºte moºia: pune grâu peste grâu, nu îngraºã ºi scoate tot
ce poate, fãrã sã se îngrijeascã deloc dacã dupã plecarea lui moºia va fi sãrãcitã
de tot ºi dacã în loc de 60.000 lei cât da mai înainte, ea nu va mai da nici 40.000.
Va sã zicã proprietarul este pãgubit, pentru cã i se stricã moºia.
Dar cu atâta nu se mulþumeºte arendaºul ºi, dupã cum câºtigã în socoteala
proprietarului, el cautã sã câºtige încã ºi mai mult în socoteala sãtenilor, care, fiind
siliþi sã lucreze pe moºie, trebuie sã se învoiascã cu dânsul. De acolo vine cã învoielile se scumpesc mereu sau, cu alte cuvinte, cã munca oamenilor este plãtitã din
ce în ce mai rãu, aºa cã, în pilda pe care am dat-o mai sus, în loc ca locuitorii muncitori pe moºie sã primeascã 30.000 lei, ei nu primesc nici jumãtate.
Va sã zicã, venirea arendaºului pe moºie aduce pagubã ºi proprietarului, ºi
sãtenilor. ªi nici nu putea sã fie altfel. Moºia dã ceea ce poate sã dea, iar la
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împãrþeala folosului, în loc sã fie numai proprietarul ºi sãtenii, vine ºi arendaºul.
De unde sã-ºi ia el partea lui, decât din ceea ce se cuvenea celorlalþi doi?
Iacã pentru ce am spus eu cã nu trebuie sã mai fie arendaºi ºi cã locul lor
trebuie sã se sileascã sãtenii ca sã-l ia ei.
Dar despre aceste lucruri am sã mai vorbesc încã.
(,,Liga Deºteptarea“, nr. 10 din 9 decembrie 1912.)
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NOTE
1. in petto (lat.), în secret.
2. Dimitrie A. Teodoru (1866–1910), publicist ºi poet. Studii de istorie ºi geografie la
Paris. Funcþii în Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii. În tinereþe a fost militant ºi publicist socialist, membru al cercului de la Iaºi grupat în jurul lui I. Nãdejde. A fost membru al Partidului Naþional Liberal. Scrieri: Poezii, ªtiinþa pentru ºtiinþã ºi artã pentru artã.
3. Isaac Newton este un exemplu de om de ºtiinþã cu o profundã credinþã religioasã.
4. Andrei ªaguna (1808–1873), mitropolit al Ardealului. Unul din preºedinþii Adunãrii
Naþionale de la Blaj (3–15 mai 1848). A întemeiat Asociaþia Transilvaniei pentru Literaturã
Românã ºi Cultura Poporului Român (ASTRA), fiind primul ei preºedinte.
5. Melchisedec ªtefãnescu (1832–1892), episcop ºi istoric. A studiat la Academia
duhovniceascã din Kiev, unde a obþinut titlul de magistru în teologie ºi litere. Profesor la
Seminarul de la Socola, Iaºi, la Seminarul din Huºi. Ieromonah la Lavra Pecerska din Kiev.
În anul 1865 a fost numit episcop eparhiot al eparhiei Dunãrii de Jos cu reºedinþa la Ismail.
Din anul 1879, episcop al Romanului. Unionist. Ministru al Cultelor (1860). A iniþiat împreunã cu M. Kogãlniceanu, legea secularizãrii mãnãstireºti. Lucrãri: Cronica Huºilor ºi a
Episcopiei cu aseminea nume, Cronica Romanului ºi a Episcopiei de la Roman.
6. Neofit Scriban (1808–1884), arhiereu. Profesor de istorie, elinã, retoricã ºi filosofie
la Seminarul de la Socola. A fost profesorul de limba elinã a lui Ion Creangã. Locþiitor de
episcop la Argeº. Lucrãri: Testamentul Vechi studiat duce la cel Nou ori evidenþii intrinsece
cã Sacra Scripturã este însuflatã de Dumnezeu pentru scularea ºi mântuirea omenirii,
Cuvinte bisericeºti rostite la diferite ocazii, Încercãri poetice. Discursuri politice. Memoare
ºi scrisori politice, Unirea ºi neunirea Principatelor, Foloasele Unirii Principatelor.
7. Atanasie Mironescu (1856–1931), mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române
(1909–1911). Membru de onoare al Academiei Române. Profesor de Moralã la Facultatea de
Teologie din Bucureºti (1887–1897). La 28 iunie 1911 s-a retras din scaun. Lucrãri: Etica
evoluþionistã ºi etica creºtinã. Studiu critic asupra eticei lui Herbert Spencer, Manual de
Teologie Moralã, Morala pentru copii, Psaltire tradusã din evreieºte de preoþii Vasile Radu
ºi Gala Galaction, Sfânta Episcopie a eparhiei Râmnicului Noului Severin în trecut ºi acum,
Istoria Mãnãstirii Cernica.
8. Adevãrul, cotidian. A fost înfiinþat în 1888 de Alexandru Beldiman. A apãrut la
Bucureºti de la 15 august 1888 pânã în 1914 ºi între 1919–1937. A reapãrut în 1946. În 1951
a fost suspendat de regimul comunist. În primele zile de dupã Revoluþia din 1989, ziarul
Scînteia, oficios al Partidului Comunist Român, ºi-a schimbat denumirea mai întâi în
Scînteia Poporului, iar apoi în Adevãrul.
9. Constantin Mille (1861–1927), jurnalist. Scriitor. Avocat. Deputat independent. Militant al Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR). A activat pentru
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apãrarea drepturilor omului. Proprietar ºi director al ziarelor Adevãrul ºi Dimineaþa. Scrieri:
Dinu Millian, Scrisori cãtre þãrani, Letopisiþi.
10. Constantin Chiricescu, profesor la Facultatea de teologie din Bucureºti. Din cauza
partizanatului sãu a fost exclus din învãþãmânt. Lucrãri: Privire asupra instituþiei sinodale în
diferite biserici ortodoxe de rãsãrit.
11. Nicolescu Nifon (1858–1923), episcop. Profesor de religie în Bucureºti. Arhiereuvicar la Mitropolia Ungrovlahiei. Episcop al Dunãrii de Jos (înscãunat pe 26 martie 1909).
A pãstorit pânã la 1 ianuarie 1922, când s-a retras din scaun.
12. Conon Arãmescu Donici (1837–1922), mitropolit-primat (ales la 12 februarie
1912). Episcop al Huºilor (1902–1912). În 1918 se retrage din scaun, dupã ce este obligat sã
semneze în timpul ocupaþiei germane a Bucureºtiului o proclamaþie prin care cerea armatei
române refugiate în Moldova sã nu mai lupte împotriva trupelor Triplei Alianþe. În timpul
pãstoririi sale s-a publicat Biblia sinodalã (1914).
13. Amintind de 122 de ani de când s-au proclamat drepturile omului, Haret are în vedere
marea revoluþie francezã de la 1789. Haret nu admitea salturile revoluþionare în societate.
14. Spiru Haret a publicat articolul Societatea corpului didactic primar ºi Liga învãþãmântului în Convorbiri Didactice, nr. 7–8 august–septembrie 1900, pp. 231–273. Acest
articol a fost republicat în Operele lui Spiru Haret, vol. VII.
15. În ediþia de faþã indicele analitic va fi publicat în Operele lui Spiru Haret, vol. XII.
16. Mamona personificã, în scrierile biblice, bogãþia, banii.
17. Junimiºtii fãceau parte din Partidul Conservator. Prin referirea directã la junimiºti,
Haret urmãreºte sã sublinieze atitudinea duplicitarã a lui P.P. Carp, junimist ºi ºef al
Partidului Conservator.
18. Haret se referã la mitropolitul Atanasie, care a renunþat la scaun în 1911.
19. crânerie (fr.), îndrãznealã nesãbuitã, fanfanoradã.
20. Nicolae Dobrescu (1874–1914), istoric. Membru corespondent al Academiei Române. Profesor de Istoria Bisericii Române, la Facultatea de Teologie din Bucureºti. Lucrãri:
Studii de Istoria Bisericii Române contemporane. Istoria Bisericii din România (1850–1895),
Întemeierea mitropoliilor ºi a celor dintâi mãnãstiri din þarã. Contribuþiuni la Istoria
Bisericii Române, Istoria Bisericii Române din Oltenia în timpul ocupaþiunii austriece
(1716–1739), Viaþa ºi faptele lui Antim Ivreanul mitropolitul Ungrovlahiei.
21. Pavel Dmitrievici Kiseliov sau Kiseleff (1788–1872), general rus. Între 1829 ºi
1834 a condus administraþia militarã ruseascã a Þãrii Româneºti. Preºedinte plenipotenþiar
al Divanurilor Moldovei ºi Þãrii Româneºti. A contribuit la reorganizarea administrativã a
celor douã Principate. Regulamentul Organic a fost elaborat de un grup de boieri munteni ºi
moldoveni sub autoritatea sa. Ca ambasador al Rusiei la Paris, în perioada 1856–1862, a
sprijinit unirea Principatelor Române.
22. Miron Cristea, pe numele de mirean Elie Cristea (1868–1939), patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române (1925–1939). Episcop al Caransebeºului. Mitropolit-primat. Primministru al României (1 februarie 1938 – 6 martie 1939). Membru al Academiei Române.
Doctor în filologie cu teza Viaþa ºi opera lui Eminescu.
23. lapsus linguae (lat.), greºealã de vorbire.
24. Petru cel Mare (1672–1725), þar al Rusiei (1682–1725). A promovat reforme prin
care a transformat Rusia într-o mare putere. A fãcut o lungã cãlãtorie în Vestul Europei, iar
la întoarcere în Rusia a iniþiat o serie de reforme de modernizare a statului. A încurajat
dezvoltarea industriei ºi a comerþului. În timpul sãu oraºele ruseºti s-au mãrit ºi burghezia a
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devenit o categorie socialã influentã. A dat un decret prin care interzicea purtarea bãrbilor ºi
îi obliga pe curteni sã se îmbrace dupã moda europeanã.
25. Calinic Miclescu (1822–1886), mitropolit. Membru în Divanul ad-hoc. În anul
1875 este ales mitropolit-primat. În timpul sãu a fost recunoscutã autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.
26. Iosif Naniescu (1820–1902), mitropolit al Moldovei ºi Sucevei (1875–1902). Membru de onoare al Academiei Române. A fost cãlugãrit de episcopul Chesarie al Buzãului. A
urmat cursurile Seminarului din Buzãu ºi ale Colegiului Sf. Sava. Profesor de religie. Episcop al Argeºului. În timpul pãstoririi sale ca mitropolit s-au terminat lucrãrile de construire
a catedralei mitropolitane din Iaºi, în anul 1887, care fuseserã începute de Veniamin
Costachi. Sub îndrumarea ºi cheltuiala sa a apãrut la Iaºi Revista teologicã (1883–1887).
27. Le Tartuffe, ou L’Imposteur, piesã de teatru scrisã de Molière care descrie ipocrizia
claselor dominante, motiv pentru care a fost contestatã violent în epocã. Piesa prezintã
prototipul individului hotãrât sã parvinã prin orice mijloace.
28. Bãnuim cã Haret se referã la ziarul Conservatorul.
29. Campania contra Mitropolitului primat Atanasie a avut loc în perioada 1909–1911.
30. Libél, scriere satiricã, pamflet.
31. Bãnuim cã Haret se referã la ziarul Adevãrul.
32. Ziarul Adevãrul era considerat evreiesc, alãturi de ziarele Dimineaþa, Lupta.
33. Don Salluste, personaj din piesa Ruy Blas de Victor Hugo.
34. Iago, personaj din piesa Othello de William Shakespeare.
35. hic et nunc (lat.), aici ºi acum.
36. Bãtãlia de la Waterloo a avut loc la 18 iunie 1815, în apropierea localitãþii Waterloo
din Belgia, la 18 kilometri sud de Bruxelles. Confruntarea a avut loc între armata francezã
condusã de împãratul Napoleon ºi armata celei de-a ªaptea Coaliþii, aflate sub comanda
ducelui de Wellington ºi a feldmareºalului von Blücher. Bãtãlia s-a încheiat cu victoria
decisivã a Coaliþiei, victorie ce pecetluieºte practic sfârºitul Imperiului napoleonian.
37. Da sè, întocmai.
38. Pimen (Petru) Georgescu (1853–1934), mitropolit al Moldovei. Episcop al Dunãrii
de Jos. Profesor la Institutul Teologic din Bucureºti. Membru de onoare al Academiei
Române.
39. Vezi nota 11.
40. Teodosie Atanasiu (1851–1927), episcop de Roman. A tradus Omiliile Sfântului
Ioan Gurã de Aur (9 volume).
41. Nicodim Munteanu (1864–1948), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(1939–1948). În anul 1909 era arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul, „Bãcãuanul“. Episcop de Huºi. Mitropolit al Moldovei. Membru de onoare al Academiei Române.
42. Evghenie Humulescu (1870–1931), arhiereu. Arhimandrit la catedrala mitropolitanã Bucureºti. La 14 mai 1910, Sf. Sinod l-a ales arhiereu-vicar al eparhiei Argeºului.
Locþiitor de episcop al Argeºului (mai 1917 – iulie 1919, aprilie 1920 – martie 1921 ºi martie
– iunie 1923).
43. Gherasim Timuº (1849–1911), episcop. Profesor de limba ebraicã ºi studiul biblic
al Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din Bucureºti (1884–1893). Decan. Episcop
de Argeº (1894–1911). Lucrãri: Cãlãtorie la Locurile Sfinte, Note ºi meditaþiuni asupra
Psalmilor, 3 vol., Dicþionar aghiografic cuprinzând pe scurt vieþile sfinþilor.
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44. Corect este Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des dévots (fr.), Atât de multã amãrãciune intrã în sufletele devotaþilor. Formularea îi aparþine lui Nicolas Boileau-Despréaux.
45. maîtres-chanteurs (fr.), maeºtrii cântãreþi.
46. Se referã la Ghenadie Petrescu, fost mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe
Române.
47. Mariu Teodorian Carada, scriitor ºi jurnalist. Nepotul lui Eugeniu Carada. S-a convertit la catolicism. Scrieri: Eugeniu Carada (1836–1910), Efemeridele. Însemnãri ºi amintiri.
48. eleimosinã, milostenie.
49. rodomontadele, fanfaronadã.
50. épater le bourgeois (fr.), a epata burghezul.
51. le parti pris (fr.), partizanat, lipsã de imparþialitate.
52. ad hominem (lat.), la persoanã.
53. Stânca Tarpeianã este locul din Sparta de unde se aruncau copiii nou-nãscuþi ce nu
erau perfect sãnãtoºi.
54. epitropisire, tutelare.
55. Haret se referã la legea reformei agrare din 1864.
56. resfeturi, ruºfeturi. Ruºfetul reprezintã o sumã de bani sau dar adus unei persoane
pentru a obþine ceva în mod ilegal. Sensul dat de Haret este cel de obligaþie suplimentarã în
muncã sau în naturã, prestatã de þãrani pe moºia boierilor.
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