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Abstract. The roots of the Romanians’ spiritual and cultural unity were
ineluctably linked to the Orthodox Church; in different periods of its
development, the Church had the role of a major binder and focal point of
spirituality and culture. As we have noted and mentioned many times, the
significance and complexity of the work of the illustrious arch-pastor of
the nation – the Metropolitan Gurie Grosu, who lived the drama of biggest
controversies in his lifetime, we revert to the idea of reconsidering his place
in the gallery of outstanding personalities of our history. In the 140 years
since his birth (1877) and about 75 years after his passing into eternity
(November 16, 1943), the rehabilitation of His Eminence has not yet occurred.
The present study focuses on the basis of identity legitimation of his
missionary and cultural activity (1902-1937).
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Mitropolitul cu drag de Basarabia:
„fiul cãreia am cinste a fi“

Istoria Basarabiei resuscitã un interes viu anume pentru perioadele „închise“
pânã nu demult, în timpurile când considerentele ideologice ºi politice au prevalat
asupra celor ºtiinþifice, astfel interzicându-se abordarea obiectivã a reperelor iden-
titare ale românilor din Basarabia, ulterior Republica Sovieticã Socialistã Moldo-
veneascã. Tocmai din aceste motive ne-a fost îngrãdit ºi accesul la cercetarea
activitãþii ºi personalitãþii înaltului prelat, Mitropolitul Gurie al Basarabiei.Actuala
reconsiderare a moºtenirii culturale naþionale revendicã în mod cert ºi revalorifi-
carea integralã a activitãþii culturale ºi ecleziastice a Mitropolitului Gurie al Ba-
sarabiei – cercetãtor al istoriei bisericii ortodoxe, autor ºi traducãtor de literaturã
bisericeascã/ecleziasticã, alcãtuitor de manuale, fondator de publicaþii periodice
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cu caracter religios º. a. m. d. Studiul de faþã analizeazã doar douã componente
ale discursului identitar al Mitropolitului Gurie Grosu, pe care, de altfel, l-a ela-
borat/promovat prin întreaga sa activitate – ecleziasticã, didacticã, publicisticã,
de cercetare a istoriei, filantropicã. Doar o simplã parcurgere a listei de lucrãri
semnate de Mitropolitul Gurie dezvãluie diversitatea intereselor de cunoaºtere ºi
cercetare ale autorului:
– lucrãri axate pe probleme de istorie: Istoria Mãnãstirii Noul Neam þ

(1911), Câteva extrase din arhive despre ºcolile bisericeºti din Basarabia, înaintea
anexãrii ei de cãtre Rusia (1921), Starea clerului în Basarabia în timpul
Mitropolitului Bãnulescu-Bodoni (1922);
– lucrãri de teologie ºi moralã creºtinã: Cugetãri despre cãlugãrie (1902);

Sfântul Ioan Botezãtorul (1908), Învãþãturã la ziua Sfântului Nicolae, fãcãtorul
de minuni... (1909), Rugãciunile ºi lãmurirea lor (1920), Despre cinstirea sfin-
telor icoane (1920), Cartea pastoralã (1923);
– lucrãri cu caracter didactic: Cartea de învãþãturã despre legea lui Dumnezeu

(1908), Bucoavna (1909), Cartea de citire cu ºtiinþe din gramatica moldove-
neascã (1910) º. a.

Ultima fotografie a Mitropolitului
Gurie al Basarabiei, Bucureºti, 1941
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Reperele de unitate spiritualã ºi culturalã a românilor au fost legate inelucta-
bil de Biserica Ortodoxã, în diferite perioade de dezvoltare acesteia revenindu-i
rolul magistral de liant ºi de focar de spiritualitate ºi culturã. Din aceastã pers-
pectivã, a evaluãrii ºi reconsiderãrii problemelor ce þin de istoria bisericii orto-
doxe din Basarabia, tripticul editorial1Mitropolitul Gurie – m isiunea de credinþã
ºi culturã suplineºte un vid, pentru completarea cãruia istorici, antropologi, so-
ciologi, teologi ºi cercetãtori din alte domenii mai au mult de trudit. Deoarece
am constatat ºi am menþionat de mai multe ori2 însemnãtatea ºi complexitatea
activitãþii ilustrului arhipãstor al neamului, Mitropolitul Gurie, care a trãit drama
celor mai mari controverse în timpul vieþii, stãruim asupra ideii de reconsiderare
a locului sãu în galeria de personalitãþi marcante pentru istoria noastrã. La cei
140 de ani de la naºtere (1877) ºi circa 75 de ani de la trecerea în eternitate (16
noiembrie 1943), reabilitarea Înaltpreasfinþiei Sale nu s-a încheiat încã3.
Prezentul studiu se axeazã pe valenþele de legitimare identitarã din activitatea

sa misionarã ºi culturalã.

Aspecte ale istoriei Basarabiei
sub adm inistrare im perialã

Prin Aºezãmântul organizãrii (obrazovaniei) ºi ocârmuirii oblastei (provin-
ciei – n. n.) (1818)4, provinciei Basarabia, anexate în 1812 de cãtre Imperiul
Rus, printr-un concurs de împrejurãri neprielnice României, i se oferise un regim
administrativ special. Chiar primul namestnik al Basarabiei anexate, guverna-
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Editura Epigraf: Volumul I,Mitropolitul Gurie – m isiunea de credinþã ºi culturã, 2007, Chiºinãu, Epigraf,
320 p.; aceastã culegere de articole ºi studii ºtiinþifice a apãrut sub egida Bibliotecii Municipale Bogdan
Petriceicu-Haºdeu ºi cu suportul financiar al descendenþilor familiei si al unor enoriaºi, sub coordonarea
Silviei Grossu. Volumul I (din trilogia Mitropolitul Gurie – m isiunea de credinþã ºi culturã, intitulat
Mitropolitul Gurie – operã ziditã în destinul Basarabiei, 320 p., a apãrut în 2016, la Editura Epigraf din
Chiºinãu. Volumul include studii ºi articole ale mitropolitului, elaborate cu diverse ocazii ºi în diferite
perioade, selectate, preluate ºi, unele, traduse din publicaþiile periodice, din reviste ºi din cãrþi de referinþã. A
apãrut cu susþinerea Ministerului Culturii. Coordonator Silvia Grossu. Apariþia volumului al III-lea, care va
include cartea semnatã de Mitropolitul Gurie Procesul ºi apãrarea m ea. Denunþarea complotului apoca-
liptic (Tipografia A-B-C, Bucureºti, 1937) este preconizatã pentru anul 2018.
2 Comunicãri la simpozioane ºi conferinþe ºtiinþifice: Mitropolitui Gurie al Basarabiei – valenþele

oratoriei de am von, Sesiunea ºtiinþificã anualã a Muzeului Naþional de Arheologie ºi Istorie al Republicii
Moldova (11 octombrie 2012); Valenþe identitare în activitatea cãrturãreascã a Mitropolitului Gurie
al Basarabiei, Simpozionul ºtiinþific Istorie, culturã, patrim oniu , Muzeul Naþional al Literaturii Române
„Vasile Pogor“, Iaºi, ediþia a VIII-a (Iaºi, 22-23 mai 2014); Limba românã în presa basarabeanã de la
începutul secolului al XX-lea – reper identitar de prim ã mãrim e, Simpozionul Internaþional Istorie,
culturã, patrim oniu , ediþia a IX-a, Muzeul Naþional al Literaturii Române „Vasile Pogor“, Iaºi, ºi Asociaþia
„Patrimoniu pentru comunitate“ (17-18 iunie 2016); Mitropolitul Gurie al Basarabiei – activitate pu-
blicisticã de pionierat, Simpozionul Internaþional Istorie, culturã, patrim oniu , ediþia a X-a, Muzeul Na-
þional al Literaturii Române „Vasile Pogor“, Iaºi, ºi Asociaþia „Patrimoniu pentru comunitate“ (11-12 mai 2017);
Valenþele didactice ale prim ului abecedar cu grafie latinã din Basarabia, Simpozionul ºtiinþific inter-
naþional Valori bibliofile, ediþia XXVI-a, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova (14-17 iunie 2017) º.a.
3 Acum trei decenii, personalitatea Mitropolitului Gurie a fost readusã în atenþia cercetãtorilor ºi a bunilor

creºtini prin organizarea unor simpozioane ºtiinþifice naþionale (1998, 2007), prin redenumirea în cinstea sa a
unei strãzi din cartierul Telecentru, prin înãlþarea unui bust de cãtre consãtenii din Nimoreni, Ialoveni ºi multe
alte activitãþi de comemorare.
4 ªt. Ciobanu, Cultura româneascã în Basarabia sub stãpânirea rusã, Chiºinãu, 1923, 1992.



torul general al Podoliei, Bahmetiev5, care se subordona direct þarului, a ordonat
întocmirea unui regulament pentru organizarea Basarabiei, care sã fie în acord
cu legile ºi tradiþiile locale, motivând necesitatea unei organizãri speciale a
Basarabiei, prin analogie cu autonomia Poloniei, Finlandei, Georgiei. La 29
aprilie 1816, þarul îi scria cã pentru Basarabia trebuia „o ocârmuire specialã, în
conformitate cu legile ei bãºtinaºe, cu moravurile ºi obiceiurile ei“. ªi o circularã
emisã de Exarhul Gavriil Bãnulescu-Bodoni anunþa clerului ºi tuturor creºtinilor
provinciei, recent încorporate ºi rebotezate, bunãvoinþa noilor autoritãþi de a lãsa
„... ocârmuire din naþia voastrã ºi în limba voastrã“6, adicã de la bun început se
creeazã aparenþa autonomiei Basarabiei. Circulara respectivã este urmatã mai
târziu de o dispoziþie specialã a þarului Alexandru I despre statutul deosebit al
provinciei Basarabia7 (este vorba de promulgarea în 1818 a Aºezãmântului obra-
zovaniei oblastei Bessarabiei ºi a Aºezãmântului pentru ocârmuirea
oblastei Bessarabiei“8. Dupã cum aratã mai târziu basarabeanul Ion Pelivan,
Regulamentul din 29 aprilie 1818 „acorda Basarabiei o autonomie naþionalã atât
de largã, încât dacã era conservatã ºi dezvoltatã, ar fi fãcut din Basarabia cea mai
fericitã dintre provinciile Rusiei“9.
Dar cercetãtorul Paul Mihail, în baza documentelor originale studiate cu acri-

bie ºtiinþificã, afirma: „Iluzia autonomiei provinciei anexate a durat numai pânã
când generalul Bahmetiev, numit Namesnic (guvernator general – n.n.) al pro-
vinciei, a adus în toate funcþiile de rãspundere numai funcþionari din alte zone
ale imperiului“10. Astfel, foarte curând, au început sã fie neglijate prevederile
Aºezãmântului… ºi Basarabiei i se impunea, tot mai insistent, un regim strãin.
Personalul de decizie din administraþie cerea ca documentele sã fie întocmite nu
doar în românã, ci ºi în rusã, boierii moldoveni erau marginalizaþi ºi înlãturaþi de
la posturile de conducere, colonizarea Basarabiei luând proporþii ºi ritmuri îngri-
jorãtoare. Paul Mihail concluziona cã, în aceastã avalanºã de mãsuri administra-
tive rusificatoare, a rezistat ºi s-a opus deznaþionalizãrii „...prin efectuarea mi-
siunii sale în limba românã ºi prin tipãrituri, cea mai statornicã instituþie – Biserica
Ortodoxã. Preoþii din Basarabia, dintre care cei mai mulþi învãþaserã în Semi-
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5 Generalul Alexei Bahmetiev (1774-1841), din 1816 guvernator plenipotenþiar al Basarabiei.
6 N. Popovschi, Istoria bisericii româneºti, Chiºinãu, 1930, p. 39.
7 În 1817, þarul Alexandru I îi asigura din nou pe locuitorii Basarabiei cã vechile lor drepturi vor fi

respectate. Peste un an, vizitând Chiºinãul, þinu sã promulge el însuºi legea organicã din 29 aprilie 1818 pentru
administrarea provinciei Basarabia, veritabilã constituþie, relativ liberalã pentru vremea aceea, intitulatã oficial
Aºezãmântul obrazovaniei oblastei Basarabia. Legea organicã s-a alcãtuit, spunea þarul, „din curata
inimã ºi dorinþã a locuitorilor oblastei. […] Oblastea Basarabiei îºi pãzeºte a sa închegare de norod, pentru
aceea în tot primeºte ºi osãbit chip de cârmuire […]. Pricinile la Verhovnii sfat sã vor lucra în limbile rusascã
ºi moldoveneascã […] cu þinerea dreptãþilor ºi obiceiurilor pãmântului […] iar pricinile de judecãþile politiceºti
ºi de hotãrâturi sã vor lucra în sângura limbã moldoveneascã, ºi judecãþile se vor face pe temeiul legiuirilor ºi
obiceiurilor Moldaviei“. Aºezãmântul „întãreºte întrebuinþarea limbii moldoveneºti pe temeiul ºi spre
întãrirea dreptãþilor ºi pronomiilor ºi a legiuirilor locului, acele cu multã milostivire lãsate pentru de-a pururi
oblastiei Basarabiei“, adaugã þarul (Dupã I. Nistor, Istoria Basarabiei).
8 P. Mihail, Z. Mihail, Acte în lim ba românã tipãrite în Basarabia, vol. I, Bucureºti, Editura

Academiei Române, 1993, p. 27.
9 Biblioteca Universitarã „Mihai Eminescu“ din Iaºi, F. Arhivele Ion Pelivan , f. 00246-00289.
10 P. Mihailovici, Rolul naþional al bisericii ortodoxe din Basarabia, în Mãrturii de spiritualitate

româneascã din Basarabia, ªtiinþa, 1993, p. 153.



narul de la Socola, din Iaºi, constituiau, în prima jumãtate a secolului al XIX-lea,
pãtura intelectualã“.11
În anii 1860, în contextul intensificãrii politicii imperiale de deznaþionalizare,

pe care autoritãþile þariste o promovau cu tot mai mare îndrãznealã, mai ales dupã
moartea þarului Alexandru I (1777-1826), populaþia autohtonã din Basarabia
începuse sã se înstrãineze tot mai mult de bisericã. Optica restrictivã, apoi ºi cea
a agresiunii deschise în domenii de importanþã vitalã pentru un popor – limba
maternã, serviciul divin, administraþia publicã efectuatã în baza tradiþiilor naþio-
nale, precum ºi suprimarea altor elemente centrale pentru identitatea localã – a
provocat în rândurile populaþiei bãºtinaºe o reacþie de rezistenþã tacitã, calificatã
adeseori injust drept indiferentism naþional. Or, în condiþiile în care biserica era
singura instituþie ce oferea îndrumare spiritualã accesibilã poporului, înstrãi-
narea populaþiei de bisericã a condus la prejudicii morale greu de evaluat, care
au afectat populaþia Basarabiei pe un termen de câteva decenii. Limba servi-
ciului divin, total neînþeleasã de bãºtinaºi, îi þinea pe oameni într-o amorþealã
obositoare. Pentru cã le devenise astfel strãinã ºi inaccesibilã, cei mai mulþi eno-
riaºi s-au îndepãrtat de bisericã. Pentru necesitãþile cotidiene ei apelau la preoþi
sau dascãli bãtrâni, care ºtiau rânduiala pe moldoveneºte, neglijând serviciile
propuse de preoþii strãini, preoþi care nu ºtiu ºi nu vor sã ºtie moldoveneºte.
Explicaþia forþei de rezistenþã, opusã de cãtre românii basarabeni intenþiilor de
rusificare, rezidã ºi în conservatismul legendar al acestora în raport cu toate schim-
bãrile care îi afectau modul tradiþional de trai, în neîncrederea cu care priveau la
orice tip de modificare. În contextul social-politic al veacului al XIX-lea ºi al
primelor decenii ale secolului XX, atitudinea refractarã la schimbãri a fost un
factor important pentru menþinerea intactã a limbii materne ºi a tradiþiilor.Alt motiv
ar fi eficienþa scãzutã a instruirii în ºcolile ruseºti: sistemul þarist de învãþãmânt
prevedea un program foarte redus pentru ºcolile primare, tendinþa de a lãsa po-
porul fãrã ºtiinþã de carte fiind ceva obiºnuit în Rusia. Astfel, pe timpul þarului
Alexandru al III-lea (1881-1894) însuºi ministrul învãþãmântului din Rusia, tot
el ober-procurorul Sfântului Sinod, vestitul K. Pobedonosþev (1827-1907), con-
sidera învãþãmântul primar drept un lux pentru poporul de jos. Conform concep-
þiei sale, cu cât masele sunt mai întunecate, cu atât sunt mai supuse.

Biserica Ortodoxã ºi m enþinerea „conºtiinþei de sine“
în Basarabia la confluenþa dintre secolul al XIX-lea ºi secolul XX

Pe lângã explicaþiile expuse ale parþialei nereuºite a politicii ruseºti de dezna-
þionalizare, trebuie sã readucem în prim-plan dimensiunea de bazã a fenomenului
analizat – contribuþia esenþialã a Bisericii Ortodoxe la menþinerea „conºtiinþei de
sine“ a românilor de pretutindeni. Primul poet cult al românilor a fost mitro-
politul Varlaam, cu monumentala sa Psaltire în versuri, primele ºcoli, tipografii
tot de instituþiile de cult erau înfiinþate; arhitectura, pictura, iconografia – toate,
prin geneza ºi dinamica evolutivã, au fost indisolubil legate de Biserica Ortodoxã,
astfel cã iniþial tot ceea ce þinea de valori, de fapt þinea de biserica neamului. Ne-o
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demonstreazã numãrul impunãtor de biserici, mãnãstiri ºi ºcoli parohiale, dar
mai ales persistenþa cu care se pãstrau tradiþiile în aceste instituþii. „Spiritul ro-
mânesc a predominat în mãnãstirile basarabene, care rãmâneau nevãtãmate în
nãzuinþele ºi vechile lor deprinderi. […] Prin contactul mãnãstirilor cu populaþia
se înfãptuia menirea lor istoricã: introducerea în viaþa poporului bãºtinaº a înrâu-
ririi bisericeºti culturale“12. În acest context, meritul clerului din Basarabia a fost
corect evaluat de mai mulþi cercetãtori, între care Nicolae Popovschi, ªtefan
Ciobanu, Paul Mihail, care au calificat drept edificatoare activitãþile slujitorilor
bisericii: „Preoþimea fãcea nu numai serviciul divin în limba poporului, ci ºi
toatã corespondenþa bisericeascã, actele, condicile, inventarele, actele stãrii civile
erau numai în româneºte, ºi astfel se înaintau ºi conducerii bisericii din Chiºinãu“13.
Primele cãrþi tot prin aºezãmintele de cult au fost promovate. Aici e locul sã
amintim cã la tipografia eparhialã se tipãreau cãrþi de cult bisericesc, dar ºi cãrþi
laice, printre acestea numãrându-se bucoavnele (abecedare), gramaticile româ-
neºti, cãrþile de citire, calendarele solicitate de basarabenii alfabetizaþi. Dar sub
presiunea crescândã a mãsurilor administrative restrictive, viaþa culturalã în Ba-
sarabia s-a degradat, încât ºi acest program minim pentru emanciparea naþionalã
– editarea de carte româneascã – pentru o perioadã considerabilã de timp, din
1871 pânã în 1906, rãmãsese doar un deziderat. Redeschiderea Tipografiei epar-
hiale în octombrie 1906, la iniþiativa ºi cu insistenþa tenace a arhimandritului
Gurie, a cãpãtat în acest context un plus de valoare.
Aºadar, în virtutea unor calitãþi definitorii pentru românii basarabeni – con-

servatismul ºi tradiþionalismul, înrãdãcinate în conºtiinþa comunã a populaþiei,
îndeosebi a celei rurale – limba, aproape cã neschimbatã într-un rãstimp înde-
lungat, devine factorul intern de bazã în sprijinul spiritualitãþii naþionale – cel
mai important reper de legitimare identitarã. Nu e de mirare cã, la interzicerea
serviciului divin în limba maternã, bisericile au devenit pustii. Limba serviciului
divin, total neînþeleasã de bãºtinaºi, îi þinea pe oameni într-o amorþealã obositoare,
iar pentru cã le devenise strãinã ºi inaccesibilã, cei mai mulþi enoriaºi abandona-
serã biserica în genere. Astfel a apãrut un fenomen deosebit de dãunãtor ortodo-
xiei – indiferentismul confesional, care a alimentat ulterior mai multe încercãri
de erodare a ortodoxiei, între care ateismul, promovat insistent de social-demo-
craþi. Aceastã situaþie dificilã pentru ortodoxie a fost abil vehiculatã ºi de proze-
litismul sectar, care îºi extinsese arealul de influenþã. Evenimentele au luat o
întorsãturã dramaticã pentru biserica din Basarabia atunci când la mãnãstirea de
la Balta îºi începe activitatea ieromonahul Inochentie, care, prin predicile sale
ademenitoare, rostite în frumoasa limbã maternã, atrage spre mãnãstire mii de
credincioºi. În scurt timp, miºcarea de la Balta luase proporþii înspãimântãtoare.
Evaluând primejdia ce venea din partea inochentismului, ateismului ºi a sectaris-
mului, organele ecleziastice superioare au reacþionat, operând mãsuri de redresare
a situaþiei critice. Deºi întârziatã, o asemenea conºtientizare a pericolului a atras
dupã sine o suitã de activitãþi de remaniere confesionalã: în primul rând, organi-
zarea în 1890 a Secþiei misionare pe lângã Eparhia Chiºinãului, înfiinþarea Frãþiei
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Naºterii lui Hristos, care era preocupatã de traducerea ºi editarea în limba ro-
mânã a cãrþilor de rugãciuni, a foiþelor duminicale ºi broºurilor explicative despre
vieþile sfinþilor, rânduiala în bisericã etc. Valoroasele iniþiative misionare ale ie-
romonahului Gurie confirmã opinia general acceptatã cã secretul rezistenþei ro-
mânilor la rusificare nu poate fi gãsit decât în credinþa lor absolutã. Pentru a rezista
în faþa ofensivei de mãsuri restrictive ºi opresive ale stãpânirii ruseºti, care urmã-
reau sã distrugã limba, obiceiurile, tradiþiile ºi cultura, ei nu aveau altceva de opus
decât credinþa creºtinã. Istoricul Mircea Rusnac afirmã, în consonanþã cu pãrerea
Mitropolitului Gurie: „Dar, întocmai ca cetãþile lui ªtefan cel Mare, care au re-
zistat tuturor asalturilor turceºti, aºa ºi biserica, cetatea în jurul cãreia s-a grupat
întregul popor, a rezistat oricãrui duºman. Biserica a fost dintotdeauna temelia ºi
sprijinul vieþii poporului nostru. Cât timp ea a rezistat, nici noi n-am murit“14.
Adevãrat cã, pânã la 1812, satul era pilonul central în procesul de conservare

ºi perpetuare a tradiþiilor, ritualurilor ºi obiceiurilor româneºti, repere identitare
de valoare incontestabilã. Odatã cu anexarea de cãtre Imperiul Rus, se înregis-
treazã o vãditã înstrãinare ºi a þãranilor de valorile culturii populare, tradiþionale
pentru românism. La confluenþa dintre secolul al XIX-lea ºi secolul XX, dar mai
ales în perioada interbelicã, cercetarea pe teren a demonstrat cã spaþiul rural, tre-
zorier firesc al valorilor naþional-culturale, manifestã o psihologie mult schim-
batã, situaþia din satele Basarabiei oferind un tablou dezolant al melanjului de
idei, concepte, habitaturi, iar fondul sãu activ nu mai deþinea elementele modului
de viaþã tradiþional, specific românilor, sau nu le mai utiliza corect, în conformi-
tate cu destinaþiile iniþiale. Astfel, politica durã de deznaþionalizare a românilor
basarabeni a avut un impact de duratã, consolidat în perioada postbelicã de reve-
nirea aceleiaºi politici din partea autoritãþilor sovietice. Evaluarea patrimoniului
existent la acel moment sub aspectul relevanþei documentare a fost un beneficiu
pentru cultura româneascã din Basarabia. Numeroasele arii tematice pe care s-a
construit cercetarea sociologicã din satele Basarabiei, susþinutã de Mitropolitul
Gurie, a reconstituit, într-o mãsurã oarecare, patrimoniul neglijat în virtutea poli-
ticii de abandonare a valorilor identitare naþionale, promovatã de autoritãþile þariste.

Valenþe identitare pe dim ensiunea didacticã

În acest context se înscria de minune pregãtirea temeinicã pe care o demon-
stra proaspãtul absolvent al Academiei duhovniceºti din Kiev, magistru în teolo-
gie Gheorghe Grosu15. Revenit în 1902 de la studii, el este tuns în monahism la
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pãlãmarului ªtefan Grosu ºi a Ecaterinei Tãnase. Era primul dintre cei trei copii. Al doilea copil al familiei,
Andrei, a devenit ulterior preot, iar al treilea, fiica Elena, a fost institutoare la ªcoala Eparhialã de fete, apoi
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tatãlui, la vârsta de opt ani, a fost înscris la ºcoala primarã de la Mãnãstirea Curchi, apoi ºi-a continuat studiile
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la Mãnãstirea Noul Neamþ (Chiþcani) din Basarabia, schimbându-i-se numele din Gheorghe în Gurie. Tot
atunci a fost numit misionar-predicator al eparhiei basarabene. În 1909 a fost ridicat la gradul de arhimandrit.
Arhiepiscopul Serafim Ciceagov al Chiºinãului l-a declarat pe arhimandrit „capul separatiºtilor“ basarabeni ºi,
la 16 decembrie 1909, l-a exilat la Mãnãstirea Spaso-Avramiev din gubernia Smolensk, Rusia.



Mãnãstirea Noul-Neamþ. Cãlugãrit cu numele Gurie, este numit misionar, ºi în
aceastã calitate desfãºoarã o prodigioasã activitate pe tãrâmul promovãrii ºi con-
solidãrii credinþei creºtin-ortodoxe în Basarabia. Impactul acestei activitãþi s-a
resimþit ulterior prin înviorarea slujirii liturgice în limba maternã, prin cântarea
bisericeascã în românã, prin intensificarea activitãþii iluminist-culturalizatoare a
Frãþim ii Naºterii lui Hristos, prin redeschiderea în octombrie 1906 a Tipografiei
eparhiale, prin repunerea în funcþiune a catedrei de limbã românã la Seminarul
Teologic din Chiºinãu; prin fondarea, în 1906, a Obºtii (Asociaþiei) Bisericeºti
de Istorie ºi Arheologie, sub preºedinþia ieromonahului Gurie; prin inaugurarea
Muzeului bisericesc; prin editarea, la iniþiativa ºi cu truda aceluiaºi preot-misionar
Gurie Grosu, a primei reviste bisericeºti în limba maternã, Luminãtorul, º. a. m. d.
Arhimandritul Gurie pleda pentru cultivarea limbii române ºi pentru pãstrarea

tradiþiilor strãmoºeºti: „Moldovenii învãþaþi, boierii, preoþii, învãþãtorii au încetat
a se simþi moldoveni; în familiile lor vorbesc numai ruseºte, limba rodnicã au
uitat-o [...]. Mulþi din inteligenþia moldoveneascã se ruºineazã a se cunoaºte pe
sine moldoveni, înþelegând sub numele de «moldovan» numai pe þãranul uitat – iarã
ei înºiºi numai sunt þãrani, ci inteligenþi ºi drept aceea numai sunt nici moldoveni“16.

Coperta Abecedarului, p. II

În perioada 1906-1917, relativ favorabilã pentru activitatea de cultivare a
valorilor naþionale, viitorul mitropolit s-a implicat nemijlocit în munca didacticã.
Elaborarea ºi editarea manualelor Cartea de învãþãturã despre legea lui
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Dumnezeu (1908),Bucoavna (1909) ºiCartea de citire cu ºtiinþe din gramatica
moldoveneascã (1910) a contribuit la un evident reviriment naþional. Aceste cãrþi
au fost unicele manuale ºcolare în limba maternã pentru basarabeni pânã la 1917.
În Prefaþa scrisã în limbile românã ºi rusã a Bucoavnei, acestui abecedar-unicat
în modesta listã a cãrþilor didactice de acest fel din Basarabia, deoarece era doar
în limba bãºtinaºilor, autorul explica rostul cãrþii: „…Dorinþa de a ajuta norodului
moldovenesc din Basarabia, fiul cãreia am cinste a fi, a deprinde mai repede ºtiinþa
de carte a fost singurul motiv spre alcãtuirea cãrþii, care vi se pune înainte.
Dumnezeu sã ajute!“17 Bucoavna e ilustratã ºi alcãtuitã dupã modelul abecedarelor
româneºti, însã în conformitate cu cerinþele programei ruseºti. Inovaþia metodicã
folositã de arhimandrit era utilizarea cuvintelor „moldoveneºti“, uºor înþelese de
cãtre elevi, ºi a textelor axate pe realitatea basarabeanã, cu obiceiuri ºi preocu-
pãri familiare pentru învãþãcei. Abecedarul a cunoscut douã ediþii, ambele achi-
tate din banii proprii ai arhimandritului Gurie ºi, pânã la 1917, a fost atât singurul
manual „moldovenesc“ pentru ºcoala primarã din Basarabia, dar ºi un model pentru
autorii de abecedare. Deºi cartea fusese aprobatã de Comitetul ºcolar din Chiºinãu
în calitate de manual ºcolar pentru Basarabia, autoritãþile ruseºti n-au permis
introducerea Bucoavnei în programul ºcolar, sub pretext cã instruirea în limba
maternã în ºcolile din Basarabia nu era stabilitã prin lege, adicã nu era permisã.
În anul marilor refaceri 1917, drept consecinþã a evenimentelor revoluþionare

din Rusia, a demarat procesul de naþionalizare a ºcolii din Basarabia. Naþionali-
zarea ºcolii era unica soluþie pentru a asigura viabilitatea acestei instituþii. Amintim
cã, în perioada anterioarã, ºcoala din Basarabia nu cunoscuse o altã limbã de pre-
dare decât rusa ºi, la 1917, nu dispunea nici de personal didactic, nici de mate-
riale didactice necesare reformãrii ºcolii. Primele eforturi de a redresa situaþia se
înregistreazã chiar în primãvarã, prin editarea, în mai 1917, a revistei ªcoala
moldoveneascã, care urma sã fie ºi primul manual pentru instruirea cadrelor
didactice la Cursurile de varã ºi de toamnã pentru învãþãtori, organizate la Chiºinãu,
Bãlþi, Soroca. Procurarea primei tipografii cu caractere latine ºi instalarea ei la
Chiºinãu a fost factorul-cheie pentru reuºita reformei. Colectarea de carte româ-
neascã pentru ºcolile din Basarabia de cãtre Onisifor Ghibu a constituit alt pas
important. Elaborarea primului abecedar în limba românã cu grafie latinã de cãtre
arhimandritul Gurie Grosu, împreunã cu celelalte elemente constitutive ale pro-
cesului de reformare, au asigurat trecerea la instruirea în limba românã în învãþã-
mântul primar chiar în toamna anului 1917.
Aºadar, în martie 1917, la revenirea din surghiun, Mitropolitul Gurie, conti-

nuând ideea Bucoavnei, elaboreazã Abecedarul m oldovenesc pentru anul
întâiu de ºcoalã, cu grafie latinã, partea I ºi partea a II-a. Pe copertã era indicat
ca autor Arhimandritul Gurie, cu ajutorul mai multor iubitori de lum inarea
norodului18.
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Unul dintre coautorii abecedarului a fost Onisifor Ghibu, care califica noua
publicaþie în felul urmãtor: „În locul unei cãrticele de limbã moldoveneascã, a
ieºit o carte de educaþie naþionalã moldoveneascã, de suflet moldovenesc – de
suflet românesc“19. Pânã la sfârºitul anului 1917, arhimandritul Gurie a tipãrit ºi
partea a doua a abecedarului. Abecedarul conþinea numeroase texte cu titluri
sugestive: Unirea e dorul nostru; Deºteaptã-te, române!; Zici m oldovan
sau român – tot una; Dacii au fost un popor viteaz; Zimbrul e stema
Moldovei etc.20. Când a examinat acest abecedar, secretarul general al Ministerului
de Instrucþie de la Iaºi, profesorul universitar Ioan Simionescu, devenit ulterior
preºedintele Academiei Române, a rãmas profund impresionat. În articolul
Abecedarul Basarabiei (1918), profesorul Simionescu mãrturisea cã o asemenea
carte româneascã n-a apãrut din 1828: „Abecedarul moldovenesc, scris pentru
luminarea norodului, […] îmi stã dinainte ºi nu mã pot sãtura […] sã-l deschid
ºi sã citesc din el, ca ºi din cine ºtie ce carte de înþelepciune, frazele lapidare în
simplicitatea lor, menite sã umple inima copilului de un simþãmânt nou, acel al
dragostei de þarã ºi neam […] ni se aratã azi, în plin veac de prefacere, o comoarã
neatinsã, arhaicã, neinfluenþatã de civilizaþia strãinã, comoarã de înþelepciune
bãtrâneascã, de graiu curat, de vigoare neistovitã a vechilor plãieºi […]. ªi aºa,
deodatã, dupã un veac de închistare, poporul moldovenesc deschide ochii ºi catã
spre luminã“21. Abecedarul a cunoscut opt ediþii ºi a fost de un real folos ºcolii,
nu doar în Basarabia, nu doar în perioada interbelicã, dar ºi în satele din partea
transnistreanã a Þinutului Nistru, în anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
La învestirea ca Mitropolit al Basarabiei, pe 26 aprilie 1928, Gurie Grosu

avea ocazia sã se bucure ºi de declaraþii elogioase, în care erau evidenþiate, cu o
notã sentimentalistã, eforturile depuse în miºcarea naþionalã. Principele Nicolae
al României declara în cadrul acestui eveniment: „Aceastã înãlþare a Înalt Prea
Sfinþiei Tale la vrednicia de Mitropolit sã o socotim ca o rãsplatã dumnezeiascã
pentru munca luminãrii prin Bisericã a neamului românesc din Basarabia, într-o
vreme când ochii noºtri priveau nemângâiaþi peste Prut, iar nãdejdile noastre le
credeam numai visuri îndepãrtate. Pe atunci noi, cei din România liberã, citeam
cu ochii înlãcrimaþi, cã Ieromonahul Gurie Grosu, ameninþat de stãpânire strãinã,
umblã din sat în sat, ca sub aripa bisericii sã rãspândeascã cuvântul duhovnicesc
în limba strãmoºeascã alungatã din slujba bisericeascã, cântând la un loc cu po-
porul ºi împãrþindu-i cãrticica sa, care era întâiul abecedar românesc din
Basarabia“22.
Tot Mitropolitului Gurie i-a revenit meritul de a deschide în Basarabia prima

instituþie de învãþãmânt superior: Facultatea de Teologie. Sub regimul þarist, per-
sonalitãþi ale vieþii publice basarabene au ridicat în repetate rânduri, în ºedinþele
zemstvelor ºi în diverse întruniri, problema înfiinþãrii unei ºcoli superioare. Dar
aceastã doleanþã a populaþiei basarabene a fost satisfãcutã abia dupã Unire,
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guvernul român înfiinþând la Chiºinãu douã facultãþi, filiale ale Universitãþii Al.
I. Cuza de la Iaºi: în 1926 – Facultatea de Teologie, iar în 1932 – Facultatea de
Agronomie. Referindu-ne la Facultatea de Teologie, înaltul Decret Regal nr. 1137
din 21 aprilie 192723 sublinia cã: „... provincia are mare nevoie de un astfel de
institut superior de culturã a cãrui menire sã fie nu numai a unui centru de studii
teoretice, ci ºi cea de iradiere a culturii româneºti în marea masã a poporului mol-
dovenesc de peste Prut“.

Repere identitare în activitatea editorial-publicisticã

Lum inãtorul este una dintre puþinele publicaþii în limba românã care au
apãrut în Basarabia sub stãpânire ruseascã. Fondatã din iniþiativa ºi cu osteneala
arhimandritului Gurie ºi susþinutã de preoþii Constantin Partene ºi Constantin
Popovici, revista a apãrut din ianuarie 1908, cu subtitlul Jurnal bisericesc ºi cu
mottoul Lum inã din Lum inã, pânã în 1944, fiind cea mai longevivã publicaþie
periodicã în limba românã din Basarabia în prima jumãtate a secolului XX.
Publicaþia a putut vedea lumina tiparului doar graþie unor eforturi susþinute.
„Contra editãrii revistei ni se invoca ºi acel motiv cã n-avem limbã dezvoltatã,
cã limba noastrã moldoveneascã posedã nu mai mult decât 200 de cuvinte, între-
buinþate de poporul de la þarã, cã n-avem nici scriitori versaþi ºi bine pregãtiþi. Ni
se mai spunea: limba moldoveneascã este un anacronism. În zadar vã osteniþi s-o
reînviaþi…“24. Limba devine anacronism dacã nu este utilizatã; or, tocmai solici-
tarea ei în diverse domenii, inclusiv cel ecleziastic, îi putea asigura viabilitatea.
Acest lucru era foarte bine înþeles de partea cea mai cultã a clerului din Basarabia,
cãreia îi aparþine meritul editãrii primei publicaþii clericale de expresie româ-
neascã. Aºadar, în virtutea unor calitãþi definitorii pentru românii basarabeni –
conservatismul ºi tradiþionalismul, înrãdãcinate în conºtiinþa comunã a populaþiei,
îndeosebi a celei rurale – limba, aproape cã neschimbatã într-un rãstimp îndelun-
gat, devine factorul intern de bazã în sprijinul spiritualitãþii naþionale. În con-
textul rusificãrii forþate din perioada respectivã trebuie consideratã ca un merit
aparte tendinþa spre conservare naþionalã, propagatã de Lum inãtorul, tendinþã
preluatã, bineînþeles, de la publicaþiile precedente – ziarele de limbã românã
Basarabia (1906-1907) ºiMoldovanul (1907). O caldã pledoarie pentru „limba
moldoveneascã“ gãsim într-un apel din numãrul I din ianuarie 1910 al revistei:
„S-a sfârºit al doilea an de viaþã al jurnalului Lum inãtorul pre pãmânt. Doi ani,
Dumnezeu ajutând, Lum inãtorul nostru lumineazã acea parte de lume în Rusia,
care nu cunoaºte altã limbã afarã de limba moldoveneascã. Lum inãtorul are în
vedere sã înveþe pre cel ce vorbeºte moldoveneºte a se lupta duhovniceºte împo-
triva pãcatelor […], are în vedere sã dea moldovanului «pâinea cea spre fiinþã
duhovniceascã»“25. Orice manifestare cu caracter naþional gãseºte rãsunet în pa-
ginile Lum inãtorului. De exemplu, în numãrul 11 din 1913 se anunþa cã episcopul
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Serafim a dat voie ca în satele moldoveneºti „sã se slujascã în limba moldo-
veneascã“26, iar în numãrul 3 din 1914 se relata cã la 26 ianuarie a avut loc în
Casa Eparhialã „cetire pentru norod pe lim ba moldoveneascã“27, una si-
milarã fiind organizatã ºi în anul precedent, evenimente consemnate cu grijã de
revistã.
Deºi Lum inãtorul, ca ºi celelalte publicaþii de limbã românã de pânã la 1917,

era preocupatã de soarta limbii materne, nici în paginile acestora limba nu este
folositã în mod corespunzãtor (articolele ºi informaþiile erau scrise într-un limbaj
popular, simplist chiar), adicã nu se înregistreazã ºi o preocupare permanentã
pentru cultivarea ºi progresul limbii literare în sensul actual al cuvântului. Intenþia
presei naþionale era sã menþinã nivelul existent al limbii, adicã s-o conserve, con-
tracarând astfel tendinþele periculoase de degradare. E adevãrat, pe atunci doar
susþinerea limbii, fie ºi în aceeaºi stare în care fusese moºtenitã de la predecesori,
era deja o manifestare de curaj. Se încerca pânã ºi justificarea unor neîmpliniri
sau stângãcii. Explicaþia venea din realitatea condiþiilor social-politice ºi cultu-
rale specifice Basarabiei, aflatã mult timp sub dominaþie strãinã. Dar înregistrãm
unele preocupãri timide ale publicaþiei Lum inãtorul ºi pentru cultivarea limbii
române. Într-un articol citim: „Drept, limba noastrã acum s-au corcit tare: drept
româneºte amestecat cu latine (sic!) la noi nu se încape; limba valahilor s-a
învechit, iarã pre cea frumoasã bisericeascã puþini o ºtiu aºa cã ºi în vorbã ºi în
scrisoare este o amestecãturã…“28.
Insistãm asupra acestor împrejurãri politice ºi sociale, întrucât ele impuneau

alte prioritãþi în activitatea naþionalã în Basarabia, în comparaþie cu miºcãrile de
renaºtere naþionalã din celelalte provincii, cum ar fi Bucovina sau Transilvania.
Prin mesaj ºi formã, articolele ziarelor ºi revistelor din Basarabia exprimau o
mentalitate ºi o atmosferã specifice doar Basarabiei. Iar acest specific de situaþie
dicta formele ºi metodele cele mai simple de cultivare a limbii, care au fost vala-
bile ºi în perioada interbelicã.
Pe parcursul apariþiei sale, revista a gãzduit peste 200 de studii, articole, pre-

dici, omilii, pastorale semnate de Arhimandritul (Mitropolitul) Gurie. În con-
textul reconstituirilor se înscrie ºi demersul nostru investigativ mai larg, care va
aborda unul dintre domeniile insuficient cercetate – discursul identitar al publi-
cisticii neobositului ierarh, începând cu ziarele ruseºti din Basarabia ºi încheind
cu publicaþiile din România din perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial29.
În acest context de restitutio a discursului identitar se impune ºi valorificarea

revistei Misionarul (1929-1944), cea mai tem einicã publicaþie cu profil reli-
gios din perioada interbelicã, editatã la Chiºinãu prin contribuþia nemijlocitã aMitro-
politului Gurie ºi cu cea mai largã arie de difuzare dintre toate publicaþii editate
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în Basarabia – întreg teritoriul României. Misionarul trata un spectru vast de
probleme: combaterea prozelitismului sectar ºi a propagandei ateiste, organizarea
muncii misionare în teren, consolidarea coeziunii confesionale, evoluþia creºti-
nismului în lume ºi în þarã, consolidarea credinþei celor indeciºi, întoarcerea în
sânul Bisericii creºtine a celor rãtãciþi, opunerea de concurenþã publicaþiilor sec-
tare executate în condiþii tehnice foarte bune º. a. m. d. Revista de orientãri pas-
torale ºi misionare a supravegheat corectitudinea credinþei creºtine ºi expresia ei
autenticã printr-o muncã asiduã pe parcursul a 14 ani.
Pe palierul identitar confesional, meritul acestei publicaþii este de necontestat.

Chiar de la primele numere, revistaMisionarul, pe lângã slujitorii bisericii abo-
naþi, câºtigã foarte mulþi simpatizanþi ºi susþinãtori, între care ºi personalitãþi de
vazã din România: Arhimandritul I. Scriban, generalul de divizie C. Dragu ºi
alþii. De exemplu, preotul Z. Rusu scrie: „Salutãm cu bucurie revista protipen-
dadei intelectuale misionare Misionarul din Chiºinãu, numãrul de pe octombrie.
Articolul Înalt Prea Sfinþiei Mitropolitului Gurie Cunoaºteþi adevãrul conden-
seazã experienþa misionarã a vremurilor 1890-1917 ºi de colaborare a sa la revista
Lum inãtorul, ce apãrea în haina limbii dulci moldoveneºti în vremi când
Basarabia era socotitã ca «rusificatã». Conþinutul ei bogat ne umple un mare gol
cu o hranã sufleteascã intelectualã, ºtim cum sã preþuim acest mãrgãritar al
îndrumãrilor pastorale ºi podoaba bibliotecilor noastre parohiale“30.
Apariþia revistei este salutatã prietenos de mai multe publicaþii din þarã, dar

ºi de peste hotare, de exemplu, revista Pantainos, organul Patriarhiei Ortodoxe
din Alexandria, consemna: „Revista are drept scop apãrarea adevãrurilor ortodo-
xismului de curente strãine ºi de orice fel de propagandã dãunãtoare în materie
de religie. […] Este un semn îmbucurãtor aceastã miºcare în sânul Bisericii orto-
doxe române. Misionarul, care s-a nãscut într-o atmosferã de cald entuziasm
creºtinesc, prescriindu-ºi un scop mãreþ – cercetarea ºi combaterea sectarismului
ºi ateismului ºi stabilirea legãturilor cu teologii purtãtori de condeiu din alte
þãri“. Revista a beneficiat de aprecieri înalte din partea pãrintelui M. Skvorþov,
redactorul revistei Misionerskoje Obozrenie, din partea teologilor M. Calnev,
L. Titov, N. N. Glubokovski, ulterior laborioºi colaboratori aiMisionarului. Un
salut binevoitor ºi o apreciere înaltã a primit Misionarul din partea revistei
chiºinãuiene Studentul, editatã la Facultatea de Teologie: „Sunt scrieri care te
cuceresc ºi te fac sã le doreºti când nu le ai aproape. Aºa este ºi Misionarul“.
Deºi conceputã iniþial drept o revistã de probã „în veºmânt modest“, ulterior

Misionarul s-a dovedit a fi publicaþia periodicã reprezentativã a misionarismului
din întreaga þarã. Publicaþia promova alianþa între sentimentul confesional ortodox,
pe care încerca sã-l consolideze în teritoriul þãrii întregi, pe de o parte, ºi senti-
mentul coeziunii naþionale a tuturor românilor, pe de altã parte. „Revista va purta
cuvântul misionar de la o graniþã la alta a Þãrii, va ajuta la întãrirea frãþiei noastre
româneºti…“, anunþa colegiul de redacþie drept obiectiv. Comitetul de redacþie
intenþiona sã publice pe lângã revistã suplimente „în graiul popular pe înþelesul
tuturor“, care sã-l fereascã pe þãranul nostru „de rãtãciri ºi sã-l înveþe ºi pe el
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sã-ºi apere credinþa strãbunilor“. Editorialul Într-un ceas bun din numãrul I al
Misionarului contureazã obiective clare în acest sens. „Scopul principal al
revistei ar fi sã previnã lumea ortodoxã româneascã de boala sectelor, iar faþã de
cei atinºi sã propunã medicamentele cele mai folositoare ºi metoda psihologicã
potrivitã de a-i readuce la sãnãtatea sufleteascã“31. Se face apel cãtre profesorii
universitari, preoþii misionari, studenþii de la Facultatea de Teologie, pentru
colaborare ºi susþinerea materialã a noii publicaþii.

Misionarul cuprinde un program incomparabil mai vast decât celelalte publi-
caþii cu profil religios existente pânã la acea orã în Basarabia. Remarcãm din
sumarul primului numãr: Secretul m isionarismului, semnat de ÎPS Episcop al
Aradului, Grigorie Comºa, Cunoaºteþi adevãrul, de ÎPS Mitropolitul Gurie al
Basarabiei, Lupta în contra sectelor, de ÎPS Episcop Iustian al Cetãþii-Albe-Ismail,
Geneza rãtãcirilor inochentiene, sub semnãtura preotului Mihai Vasilache ºi
multe alte valoroase articole, care ocupã un volum impunãtor de 130 de pagini
de revistã, format 210x150 mm. Dar din notele redacþiei aflãm despre abundenþa
de materiale ºi despre imposibilitatea de a fi mãrit volumul revistei, ceea ce
denotã interesul viu pentru publicaþie, ca, de altfel, ºi oportunitatea problemelor
abordate în paginile ei. Cronica ºi ºtirile din largul Bisericii Ortodoxe þineau sã
varieze cadrul de cercetãri ºi studii ale publicaþiei. Geografia materialelor publi-
cate este de asemenea variatã. Bineînþeles, cele mai multe materiale sunt semnate
de preoþii ºi misionarii din Chiºinãu, Bãlþi, Cetatea-Albã ºi Ismail, urmând cei
din Cernãuþi, Arad, Bucureºti.
Congresul al II-lea al misionarilor din întreaga þarã, care a avut loc la Chiºinãu

la 6-7 octombrie 1929, a luat în dezbatere, precum era firesc, ºi obiectivele de
perspectivã ale revistei Misionarul. Revista avea scopul de a acorda asistenþã
informaþionalã tuturor celor implicaþi în miºcarea misionarã, dar ºi celor care
aveau nevoie, pur ºi simplu, de îndrumare: o justificare a titlului ºi a obiectivelor
propuse din start sunt rubricile misionare din fiecare numãr, articolele cu
subiecte clare axate pe munca de prevenire a enoriaºilor despre pericolele alune-
cãrilor pe piste false, pe combaterea ereziilor, pe activitãþile de iluminare ºi cul-
turalizare. Aºa, de exemplu, informarea misionarilor ºi enoriaºilor despre revistele
sectare devine o regulã. Urmeazã descrierea ºi explicarea specificului acestor
publicaþii. Este indicatã literatura explicativã ºi agitatoricã de utilitate imediatã
pentru misionari ºi pentru enoriaºii cu nivel înalt de culturã, pe care revista încearcã
sã-i atragã ºi în calitate de colaboratori. Fenomenul trecerii sau revenirii la orto-
doxie este foarte frecvent în aceastã perioadã. RevistaMisionarul, ca ºi Luminãtorul,
oferã cu generozitate spaþiu pentru a face publice numele celor convertiþi la orto-
doxie, ca ºi ale celor reveniþi dupã diferite rãtãciri.
Valorile promovate deMisionarul nu þineau doar de cadrul strict ecleziastic,

ci acopereau diverse necesitãþi de ordin spiritual, moral, estetic. Materiale valo-
roase ca tratare ºi variate ca tematicã: Problema educaþiei generaþiei tinere,
Creºtinism ºi patriotism , Despre sinucidere, Miºcarea antireligioasã
socialistã, Metodica m isionarã, Propaganda ateismului în Rusia sovieticã,
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Despre teosofie, Biserica creºtinã ºi m isionarismul ei (semnat de filosoful-
teolog N. Berdeaev) etc. erau inserate în paginile publicaþiei numãr de numãr.
În concluzie, revista supravegheatã atent de Mitropolit s-a impus din start atât

sub aspect grafic ºi structural, cât ºi sub aspect tematic ºi de conþinut, fapt ce
confirmã teza cã experienþa Lum inãtorului, adicã o anumitã tradiþie în domeniul
presei clericale, a fost valorificatã pe deplin. Calitatea mesajului era superioarã
celui al publicaþiilor anterioare. Laitmotivul promovat de revistã devine Sã te
implici, îndemnul de o viaþã al Mitropolitului Gurie, condiþie primarã pentru sluji-
torii cultului, dar ºi foarte importantã în noua situaþie social-politicã din Basarabia.
Aºadar, revista Misionarul, alãturi de Lum inãtorul, pledeazã pentru statornicia
credinþei ortodoxe, pentru pãstrarea ºi cultivarea limbii materne ºi a obiceiurilor
creºtine.
Publicistica Mitropolitului Gurie, valoroasã sub aspect calitativ, dar ºi cantitativ

(doar în revista Luminãtorul au fost inserate circa 300 de articole, pastorale, predici
etc.) meritã o evaluare ºtiinþificã ºi se cade a fi publicatã într-un volum aparte.

Concluzii

Preocupãrile lui Gurie Grosu pentru soarta culturii ecleziastice ºi naþionale se
regãsesc în mai toate activitãþile sale. Asociaþii ºi fundaþii culturale, traducerea
literaturii ecleziastice, elaborarea de studii ºi îndrumãri metodice, fondarea de
publicaþii periodice în limba românã, traducerea cãrþilor bisericeºti, activitatea în
cadrul Frãþim ii Naºterii lui Hristos (a elaborat, a tradus ºi a redactat cãrþi, bro-
ºuri, foi duminicale, oferindu-le publicului larg), evenimente cu impact de duratã
pentru sporirea patrimoniului cultural al Basarabiei sale dragi, cum ar fi redes-
chiderea Tipografiei eparhiale (1906), deschiderea primei instituþii de învãþã-
mânt superior în Basarabia, Facultatea de Teologie (1925) – toate împreunã con-
lucrau la susþinerea ºi consolidarea credinþei ortodoxe, la cultivarea demnitãþii
naþionale a basarabenilor. Bunãoarã, pãstrarea documentelor vechi de istorie,
arheologie ºi a actelor cu referire la evoluþia bisericeascã a Moldovei de ambele
pãrþi ale Prutului revine Obºtei bisericeºti de istorie ºi arheologie de sub preºe-
dinþia Arhimandritului Gurie, societate ghidatã de ideea restabilirii ºi tezaurizãrii
valorilor creºtine.
Devenit mitropolit, Gurie Grosu nu abandoneazã activitãþile misionare,

urmându-ºi vocaþia de propovãduitor ºi ostenitor al ortodoxiei, reuºind sã contri-
buie la revigorarea misionarismului în întreaga Românie, prin organizarea ºi par-
ticiparea, dupã 1918, la congresele misionarilor, dar ºi prin fondarea ºi susþinerea
revisteiMisionarul, cea mai solidã publicaþie periodicã de acest profil din România
interbelicã. Discursul identitar al acestei multitudini de activitãþi iluminist-cultu-
ralizatoare ale Mitropolitului Gurie constituie o valoare încã greu de estimat
pentru istoria noastrã ºi necesitã concentrare de forþe investigative noi, susþinute
ºi de tehnologii moderne, pentru stabilirea adevãratelor dimensiuni ale impactului
în timp. Este nevoie de cercetarea cu acribie a omileticii sale, a discursurilor
publice, a activitãþilor filantropice º. a.
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Cunoaºterea fãrã eclipse a trecutului nostru prin cercetarea ºi revalorificarea
obiectivã a perioadelor insuficient cunoscute ºi includerea în circuitul informa-
þional a unui inedit material documentar consolideazã dimensiunile recuperatorii
ale istoriei naþionale. Adevãrata noastrã istorie încã trebuie sã o descoperim:
oricât de dur ar fi adevãrul, el trebuie privit în faþã, trebuie cunoscut ºi studiat.
Se afirmã cã trendul contemporan este unul de ignorare a trecutului, iar acest
lucru este cauzat de forþe care promoveazã ideea cã memoria este inutilã. Dar noi
credem cã identitatea trebuie asumatã, nu repudiatã! De aceea, vom insista pe
recuperarea discursului identitar al înaintaºilor noºtri.
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