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„Fost’a omü trimisă delà
„Dumnedeü, numele lui erd
„Ioană.“
Io. I. 6.

Ilustru şi adîncă întristată publică!
Preste puţine dile se vorü împlini
62 de ani, de cândă în acéstá sântă
catedrală, depre acéstá sântă catedră,
în presenţa osëmintelorü Marelui Archiereă Ioană ore cândva Bobă, aă ră
sunată din rostulă predicătorului sacrele
şi plinele de înţelesă cuvinte : „Fost’a
omă trimisă delà Dumnedeu, numele Im
era Ioană.11
Şi étà! După mai 62 de ani a cădută pre mine „celă mai mică între Apo
stolt, carele nu suntă vrednică a më chemă
Apostolă, “ trista şi prea apësâtôrea sar
cină pentru umerii mei de a-mi reţină
lacrimele şi de a-mi năduşi suspinulă
pre câteva minute, ca să potă preamări
pre ună altă mare Archiereă înaintea
Vostră, trişti ascultători sdrobiţi de duT
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rere, a cärorü lacrime, gemete şi su
spine adânci vestescă marile Lui fapte
şi lunga Lui viétá inundată de merite
multă mai elocuentă ca cuvintele mele.
Sub povara sarcineî acesteia, îmbrâncită
de greutatea ei, nu potă, decâtă ca
după intervalulă acesta lungă de mai
62 de ani, în presenţa osăminteloră
Marelui Arcbiereă Ioană őre-cândă
Vancea să repeţescă şi eă mai întâiă
sântele cuvinte : „Fost’a omü trimisü delà
Dumneÿeü, numele lui erá Ioanü.“
Cândă a căclută sarcina acésta pre
mine, cu ochii scăldaţi în lacrimi, cu
inima plină de sânge, şi cu peptulă sguduită de suspine am aruncată mai întâiă
o privire preste viâţa Archiereului nostru
bună, dreptă, îndurată, iubitoră, zelosă,
înţeleptu, neobosită, piu, îndelungă
răbdătoră, blândă, primitoriă, erudită,
consumată de iubirea lui Dumne4eu,
aprinsă de iubirea turmei sale, cuprinsă
în totă sufletulu de iubirea naţiunii şi
patriei sale, înflăcărată de iubirea îna
intării poporului seă în totă ce e bună
şi frumosă. Cândă am aruncată însă
o privire preste scumpa acéstá viăţă
stinsă, şi am văzută, câtă de multe vir
tuţi strălucescă în ea cu o lumină preste
fire, ochiulă minţii şi a inimei mele a
orbită şi s’a întunecată de atâta splen-
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dore ca ochiulü trupescă la privirea
stălucirii orbitóre a sôrelui, şi cu profetulă Ieremie eonsciă de neputinţa mea
faţă cu unu aşa grandiosă obiectă am
(lisă cătră Dumnedeă : A, A, A, tinërü
sunt.ù eű Dómne faţă cu unü aşa sublimii
obiectu, şi nu suntă în stare să vorbescă
despre elă poporului teii !
*
*
Eră medul» nopţii, óra tainică a
liniştii în nóptea fatală de 30 spre 31
Iulie. Publiculă din acestu mică opidă,
reşedinţa Marelui Archipăstoră, s’a fostă
dată odihnei sciindă, cumcă iubitnlu
seu Mitropolită deşi cu câteva dile mai
înainte suferise câteva dile în pată,
totuşi acum eră deja restaurată, şi blândulă lui versă se auclise chiar şi în
séra de 30 Iuliă în acéstà biserică ca
tedrală binecuvîntându-şî iubitulă seă
poporă. De-odată în profunda tăcere a
nopţii toţi cei adăpostiţi în castelulă
mitropolitană suntă în pecióre, căci bunulă loră părinte se simţiă forte reu.
Câteva minute încă, şi prin piaţa Blaşiului se vedu prin cele mai multe case
lumini aprinse. Capitulări, profesori,
consângeni şi alţii alérgá în fuga mare
la castelulă mitropolitană. Şi, o c0să
nefericită! o minută purure de tristă
aducere aminte! Toţi aceştia în loculă
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Marelui Mitropolitu Dr. Ioanü cândva
Vancea nu maî află decâtft unü trupă
mortă; o! ună trupă mortă, a cărui faţă
îşî perd use deja roşăţa cea plină de
viăţă, în ruinele eî însă se vedeaă atunci
încă deplină trăsurile acele, în cari
Dumnedeă a fostă imprimată aşa evi
dentă bunătatea şi blândeţa. Atunci
se începîi tristulu corü ală plânsului,
atunci se deschise isvorulă lacrimeloră,
care ca şi ună torente s’a lăţită preste
întregă opidulă, de acolo diminăţa preste
íntrégá archidiecesa, apoi preste íntrégá
provincia, după aceea preste íntrégá
patria şi în urmă s’a vërsatû cu repejune preste români mea íntrégá, aşa
câtă din cuvîntă în cnvîntă s’a împlinită
cu privire la marele nostru Archipăstorft aceea, ce ne spune Sânta Scriptură
despre Iuda Macabeulă : ,, Că Va plânsu pre
elûtotü poporulücuplângere mare, şiadistt:
Cum a cät^utü célü tare, carele a mân
tuita poporulit seu !“ Macab. I, 9, 20, 21.
Câtă de mari, câtă de strălucite,
trebuescă să fie virtuţile, câtă de nobile
calităţile, câtă de escelente meritele,
unui bărbată, pentru care nu o familie,
nu ună ţinută, nu o ţdră, ci unii poporă
întregă de mai bine de 10 milióne
aufjindă de mórtea lui a înarborată
numai deeâtă flamura cea négrà nu
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numai la locuinţă — unde nu odată este
numai masca simţăminteloru — ci în
inimă, căci putemü să dicernu, că astădi totă inima românéscâ săgetată şi
rănită în adânculu ei e împodobită cu
trista podobă a dorului negru pentru
mórtea Marelui nostru Mitropolitü.
* •* *
Cum să se potă dară în urma
acestora aşteptă delà slabele mele puteri
şi delà şi mai slabele mele cuvinte, ca
să potü preamări cum se cuvine pre
Marele Defuncţii, şi prin aceea să potü
barëmü în câteva trăsuri descrie mărimea
perderii, sub care gememü şi plângemü
noi astădi cu lacremi aşa ferbinţi? De
aceea am cugetatü, că póte mai bine
ar fi, de aşi tàcé. Dacă aşi tăce
eü însă, atunci ar vorbi petrile. Petrile din imposantele edificii culturale
delà intrarea în piaţa reşedinţei mitro
politane în lungulu şi maiestaticulü lorü
şiriî până la biserica parochială îmbră
cate aiţi în doliü profundü. óre nu strigă
ele cu viersü tremurätorü : Plângi bi
serică românéscâ unită, Sionü Sântü!
plângi naţiune română ! căci Archiereulü, ce ţi-le-a redicatü ţie tóté acestea,
astăzi întră în mormîntü ! O ! câte
planuri înalte, câte propusuri nobile de
ale Marelui nostru Archiereu faţă cu
1--------------------------------------------
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f poporalii sëu de a-ï înainta instituţiunile
lui culturale şi de a-ï creá altele, nu
s’au dusù eu elő pentru tot-deuna în
acestü mormîntù ! Şi cu ele câtă iubire
faţă cu înaintarea némuluï nostrü ! Căci
iubirea Lui faţă cu înaintarea culture!
poporului sëu, fără a puté fi desavuată
de ore cine, în faţa lui Dumnezeu şi a
lumi! întregi potii să (]ică, că a atinsü
gradulü acela din sferele cele mai înalte,
până la care numai forte rari muritori
se potü ridică, gradulü acela, ce noi
îlü numimü: iubire eroică. Istoria in
structivă a nobilului poporii elinii ne-a
conservată prorumperea aceea de o iu
bire eroică a unui Ateniană faţă cu pa
tria sa, care înflăcărată de iubirea ei
şi a ginteï sale a prinsă o nae inimică,
cându voiă să fugă, mai întâiă cu mâna
dréptá. După ce inimiculii i-a tăiat’o,
o a prinsă cu mâna stîngă, şi după ce
inimiculă i-a tăiat’o şi pre acésta, a prins’o
cu dinţii, cândă apoi i-a căzută şi capulă.
Şi éta ! Sub altă formă mai graţiosă s’a repeţită scena acésta de iubire eroică în Ma
rele nostru Archipăstoră. Mai înainte ar fi
fostă o indiscreţiune delà mine, astăiţi însă
nu mai este, dacă spre dovedirea ero
ismului acestuia de iubire a Marelui
nostru Mitropolită faţă cu institutele
culturale ale poporului sëii më provocă
I
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la cuvintele acèle ale Lui dise în presenţa consiliarilorü sei, cavi îmi suntü
martori : Că dacă nu voiü mai puté altcum,
atunci îmî voiü da crucea de pre peptü,
şi reverenda de pre mine, şi institutele de
cultură ale poporului meU totuşi nu le
voitt lăsă să pâră !
Dacă voiü tàcé eü, atunci vorn vorbi
petrile. Atunci vorn strigă petrile din
grandiósa basilică a Sântului Petru din
Roma, unde pentru întâia dată în faţa
episcopatului întregii din cele cinci conti
nente în versulü sonorii alti Marelui nostru
Mitropolitii a resunată versulu unui
archiereii românit, care prin erndiţiunea,
elocuinţa, pietatea şi iubirea bisericei
sale a escelatii între atâţia bărbaţi iluştri
adunaţi la epocalulti sinodü a totă lumea
ţinuţii în Vaticanii la 1869.
Dacă voiü tacé eii, atunci petrile
voni strigă. Atunci vorti strigă petrile
din veneranda acéstá biserică, şi din
multe alte biserice din doue diecese,
cari timpii de mai 27 ani aii fostă măr
turii pietăţii celei preste fire, ba putemii
dice pietăţii de Cheruvim, cu care se
apropiă Elii de altariulii Domnului spre
a aduce lui Dumne4eii jerfa neîncruntată
a Unuia născută Fiului Seă, Domnulă
ceriului şi ală pământului ; cari aii fostă
mărturii zelului, entusiasmului adevărată
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apostolicii, cu care predica Elfi cuvîntulfi
lui Dumnedeu poporului sëü credincioşii.
Cu deosebire voi locuitori de totă cate
goria ai acestui opidfi de securii nu veţi
Uită nici cândfi, cum nu odată credinţa
cea mare, de carea eră cuprinsă sufletulü Marelui nostru Mitropolit.fi, în decursulfi predicării se imprimă pre faţa
lui cu atâta sinceritate şi graţie, câtii
faţa Lui străluciă ca faţă de ângerfi.
De voiü tácé efi, atunci petrile
vorii grăi. Da ! atunci petrile din trei
reşedinţe episcopesci, cari aii fostű măr
turii activităţii Lui neobosite de cH de
nópte timpii de mai 50 de ani, vorfi
strigă lamentându-se, că atâta activitate,
atâta diliginţă, atâta paciinţă la lucru
şi atâta perseveranţă, în întregu clerulfi
celorii patru diecese încă nu s’a mai
vëdutti până acum în nimeni ca în Ma
rele nostru Archipăstorvi.
De voifi tácé efi, atunci să spună
fundaţiunile cele multe la biserice şi
şcole făcute de Dînsulu ; să spună ajutórele cele multe date în tóté dilele ti
nerimii, preoţimii şi miserilorü ; să spună
lacrimele cele multe, ce le-a ştersfi de
pre feţele celorfi întristaţi ; să spună balsamulù recoritoru, ce l’a turnaţii Elü
tot-deuna pre inimile rănite, ce se întorceaü cătră Elu ; să spună edificiile
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cele multe bisericesc! şi scolastice din
parocbiile alorü dóue diecese, ce ca
farmecate diu pământii s’aü ridicată pre
timpuln archipăstoririi Lui ; să spună
adunările cele multe bisericesc! şi sco
lastice, în car! cu concursulă clerului şi
ală poporului a făcută ordine în ună
labirintă de afaceri; să spună nivelulă
înaltă de cultură, la care a ridicată
Elă clerulă seă ; să spună în urmă
străinii de limbă şi credinţă, pre cari
i-a captivată cu dulcăţa şi eleganţa, ce
transpiră în vorbele, manierele, con
duita şi blândulă, simpaticul» şi ângeresculu lui zimbetă; să spună toţi şi
tóté aceste, că dacă ar fi ochii noştri
dóue fântâni de lacrimi, őre putere-ar’
ele adeeuă perderea nostră, ce o amă
îndurată noi în mórtea Lui? Să spună,
őre putemă să fimă judecaţi, dacă co
pleşiţi de sarcina grea a durerii, adâncă
răniţi în sufletă şi în inimă, cu mânile
încrucişate şi cu ochii îndreptaţi spre
ceriă, care singură ne mai póte mângăiâ, ca profetulă Ieremie în faţa Ieru
salimului ruinată ne tânguimă strigându : Domne, câdut’a cutuma capului
nostru! -şi mi nóué!
$ *
A
*
însă în marea durerii, în care
ajunşi de naufragiă şuntemu pre aci să
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ne înecànni, să laämü pildă de curajű
delà Élű, cum s’a purtaţii Elu îu óra
morţii, durerea cea din urmă, ce l’a
ajunsü. Nu este despărţire mar amară,
ca despărţirea sufletului de trupă, „t(in
tim est animae corporisque dulce consor
tium,“' atâta este de dulce şi de plăcuţii
consorţiulă sufletului cu trupulú, precum
dice s. Augustină. Inşi-şi sfinţii, cari
n’au tremuraţii de frica fomeî, frigului,
setei, vighiării, singurătăţii, batjocurei şi
asupririlorii duşmane, aii tremurată nn
odată în tóté cele din lâuntru ale lorii
în faţa morţii. Şi Marele nostru Mitropolită a fostă în óra acésta înfricoşată
a morţii aşa de calmii, aşa de resignată
şi aşa de liniştită, câtă dacă ar fi şi
ângerii muritori, amu puté să di cernii,
că mórtea lui a fostă morte de ângeru.
Fără dureri, fără luptă, fără chinuri,
vëdêndü apropiarea minutului din urmă,
aducendu-şi aminte de cuvintele Sântului
Paulă: „că stricăciosulă acesta se va îm
brăcă întru nestricăciune şi muritorulű
acesta întru nemurire“ şi de ale dreptului
lobă: „sein că trăesce rescumpëràtorulü
meu, şi în diua cea mal de pre urmă
ărăşî me voiü îmbrăcă în carnea mea,“
închidendu-şi blâmţii sei ochi şi-a dată
sufletulă, care în minutulă acesta lăudândă pre Dumneijeă în imni nesfârşiţi
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la olaltă cu ângeriï, archangeliï, clieruvimiï şi serafimii, se rógá lui Dumnefjeü
pentru turma sa din patru diecese repeţîndu cuvintele, ce de atâtea ori cu
trichirile arcliierescî în mână le-a (lisă
preste turma sa : ,,l)óníhe, Domne, caută
din ceriü şi vedî, şi cercetcză via acésta,
pre care o a sădită drépta ta!“
* •î* *
Şi acum depunêndü sarcina acésta
grea de pre umerii mei, sub care ar
trebui să îmbrâncescù, dacă m’aşi în
cercă a o mai purtă, îţi lasă ţie istorie
loeulu, ca să suplinesci tu marea lacună,
ce o lasă cuvintele mele în descrierea
şi preţuirea acestui mare archipăstoru !
înfrumseţâză-ţi cu ghirlande şi lauri paginele, pre cari vei scrie marile Lui fapte,
şi apoi pàstrézâ-le ca cea mai scumpă
relicuie a secuiului din némű în némű,
până atunci, până cândă va mai fi su
flare românéscâ pre acestă pămentă!
Amină.
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