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EPISCOPUL VISARION PUIU AL HOTINULUI, 

CTITOR DE MARI OPERE SOCIALE BISERICE{TI 
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Abstract

Romanians across the Prut river have always found love for the Orthodox
church and nation in which they were members. In the moments after the Great
Union of 1918 have received with open arms any came from mother country,
especially if that something owned by the church. Bishop appearance Vissarion
Puiu in the area and, with it, the many account from the Kingdom, in which it
was more forehead always king country, filled with joy souls hard tested by the
Russian yoke which he had just had escaped. Support that they have showed this
recites bishop has effected in large social works church and civil visible and in
the days of today.
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Dup\ bucuria mare a unirii neamului nostru `n grani]ele sale str\-

vechi de la Nistru, la Tisa, la Dun\re [i la mare, conduc\torii Bisericii

basarabene [i-au exprimat, prin mai multe congrese biserice[ti,

dorin]a de a re`nfiin]a vechea Episcopie a Hotinului, iar Sfântul Sinod

a intervenit `n 1922 pe lâng\ Ministerul Cultelor pentru `mplinirea

acestei cereri. Pe 10 martie 1923, prin Legea nr. 920, aprobat\ de re-

gele Ferdinand I [i publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 266, se re`nfiin-

]eaz\ dou\ noi eparhii, a Ismailului [i a Hotinului. ~n acela[i timp,

Episcopia Romanului r\mâne vacant\ dup\ retragerea Episcopului

Theodosie Athanasiu la M\n\stirea Neam], din pricina vârstei `nain-

tate. Erau deodat\ trei episcopii vacante, din care Episcopul Visarion

al Arge[ului putea alege una, inima `ndemnându-l s\ o aleag\ pe

cea de la Roman, unde fusese c\lug\rit. 

1 Doctorand `n cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863.
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Dup\ câteva zile, pe 16 martie 1923, Congresul eparhial extraor-

dinar se `ntrune[te la Chi[in\u pentru a propune noul ierarh al Hoti-

nului. Ca rezultat al celor dou\ zile de discu]ii [i `n conformitate cu

legea sinodal\ român\, pe care Biserica basarabean\ a acceptat-o

dup\ Unire, congresul aprob\ cu unanimitate de voturi (70) numi-

rea lui Visarion Puiu pentru scaunul vacant de la Hotin [i `i trimit

urm\toarea telegram\: „Congresul eparhial extraordinar al clericilor

[i mirenilor Bisericii Basarabiei [i-a unit unanimitatea glasurilor

lor ca la noua catedr\ episcopal\ a Hotinului s\ veni]i Preasfin]ia

voastr\, ca ierarh iubit [i dorit de to]i preo]ii, pentru a ne p\stori pe

calea religioas\ [i na]ional\”2.

Pe 29 martie, Marele Colegiu Electoral `ntrunit la Bucure[ti alege

pe Visarion Puiu, candidatul clerului basarabean, pentru Episcopia

Hotinului. Acceptarea acestei eparhii de arhiereul de la Arge[ a venit

[i la insisten]ele primului ministru Ionel Br\tianu, care urm\rea de

fapt aplanarea situa]iei de la Curtea de Arge[, aceea de a nu mai

revendica re[edin]a episcopal\ ocupat\ de administratorii cur]ii re-

gale [i din cauza c\rora episcopul a fost nevoit s\ locuiasc\ vreme

de doi ani lâng\ ni[te grajduri, situa]ie nu tocmai demn\ de un ar-

hiereu, dar [i pentru c\ tabloul din Basarabia `i era cunoscut din

anii 1918-1921, când fusese exarh al m\n\stirilor [i str\b\tuse de

multe ori teritoriul ei.

Instalarea oficial\ s-a f\cut duminic\, 13 mai, de Arhiepiscopul

Gurie al Basarabiei, `mpreun\ cu numero[i invita]i care au sosit `n

ajun, dup\-amiaz\, la ora 18.00, cu un tren din Bucure[ti, `n care au

[i `nnoptat3, fapt care indic\ starea economic\ precar\ `n care se afla

târgul B\l]ilor la venirea sa. Decretul regal de instalare a fost citit de

ministrul C. Banu4.

Eparhia Hotinului nu s-a `ntemeiat dup\ un plan bine studiat, ci

din dorin]a clerului din Chi[in\u, `n primul rând, care voia s\ se orga-

nizeze fa]\ de centru, [i, mai apoi, din dorin]a autorit\]ilor centrale

2 Acte oficiale `n leg\tur\ cu `nfiin]area episcopiei Hotinului [i alegerea epis-
copului Visarion, `n Episcopia Hotinului, date istorice [i statistice 1923-1925, Tipo-

grafia Eparhial\ „Cartea Româneasc\”, Chi[in\u, 1925, pp. 35-45.
3 I. Mih\lcescu, Cronic\ bisericeasc\ intern\, `n „Biserica Ortodox\ Român\”,

seria a II-a, anul 41 (1923), nr. 9 (507), pp. 654-658.
4 Constantin Banu a fost Ministru al Cultelor [i Artelor `ntre 19 ian. 1922 [i 30 oct.

1923, `n guvernul Ion I.C. Br\tianu (19 ian. 1922 – 29 martie 1926).
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de a `nt\ri Biserica basarabean\ prin `nfiin]area de noi eparhii, pen-

tru o conducere mai eficient\. Episcopul Visarion noteaz\ [i un alt

motiv al `nfiin]\rii noilor episcopii de c\tre guvernul ]\rii, „acela de

a diviza clerul `nd\r\tnic a primi legiuirile biserice[ti de la Bucure[ti

[i a p\r\si deprinderile ruse[ti de ieri, iar nu din calcule superioare

sinodale, pentru o mai bun\ cârmuire de suflete, c\ci `n sinod ni-

menea nu f\cea asemenea socoteli”5. Problemele au ap\rut imediat

dup\ `nfiin]are `ntrucât nimeni nu s-a ocupat s\ pun\ la `ndemân\

resursele necesare `ntemeierii ei, ci a fost l\sat\ numai cu sus]inerea

propriilor puteri. Chiar [i a[ezarea re[edin]ei episcopale `n ora[ul

B\l]i a fost hot\rât\ tot din `ndrumarea Episcopului Visarion, pe atunci

al Arge[ului, atunci când a aflat c\ va trece la cârma noii eparhii, pen-

tru c\ nici ora[ul Hotin, nici Soroca nu puteau fi alese ca sediu pentru

re[edin]\, fiind localit\]i cu totul izolate [i a[ezate la hotarele ]\rii,

pe Nistru, pe când ora[ul B\l]i era `n centrul eparhiei, iar de aici se

putea face leg\tura mai u[or [i `n mod egal cu celelalte regiuni prin

folosirea c\ilor ferate. Ora[ul, „o a[ezare primitiv\ cu `ntocmirile

`ntârziate [i plin de gloduri”6, avea o deosebit\ importan]\ comer-

cial\ [i cultural\, chiar dac\ era cu totul rusificat, `ns\ prin `nfiin]area

acestei institu]ii biserice[ti va dobândi un caracter cu o mai pro-

nun]at\ not\ na]ional\.

La `nceput, `n afar\ de casa fra]ilor Cernitov, `nchiriat\ de Minis-
terul Cultelor pentru o perioad\ de trei ani [i reparat\ cu o `ntârziere
de o jum\tate de an, `n anul `nfiin]\rii sale aceast\ episcopie nu avea
absolut nimic, nici un imobil. Despre aceast\ situa]ie, Episcopul Vi-
sarion consemna: „Când m\ gândesc câte lipsuri [i `mpiedic\ri am avut
de `nl\turat pân\ am pus `nceput episcopiei din B\l]i, m\ cuprinde
groaza [i o ap\s\toare p\rere de r\u dup\ munca nesprijinit\ ce am
risipit, ori de câte ori mi le reamintesc, cu atât mai mult cu cât, de-
sigur, nici râvna nici munca mea nu o vor cunoa[te cei viitori sau
`mi vor fi felurit pre]uite, [i multe lucruri `ncepute de mine vor fi ter-
minate altfel de cum le-am dorit [i le-a[ fi sfâr[it eu, de eram ajutat
de ajuns [i la vreme de c\tre cei cu datorie de a m\ ajuta”7. 

5 † Visarion, Episcop de Hotin, ~n ce `mprejur\ri neprielnice s-a re`nfiin]at
episcopia Hotinului, `n „Episcopia Hotinului”, foaie eparhial\ oficial\, anul VIII

(1931), nr. 3-4 (1-15 februarie), pp. 20-43.
6 Constantin N. Tomescu, 10 ani de la re`nfiin]area Episcopiei Hotinului, Chi-

[in\u, 1933, p. 23.
7 † Visarion, Episcop de Hotin, op. cit., pp. 20-43.
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La `nceput, episcopul a fost g\zduit de dou\ familii evreie[ti, apoi

`n casa parohial\ a protoiereului Vladimir Dimitriu, v\duv cu o ceat\

de copii, pentru c\ nimeni nu se `ngrijise de re[edin]\ pentru epis-

cop, de imobil pentru cancelarie sau de personalul [i func]ionarii

administra]iei eparhiale. A cerut f\r\ succes un c\lug\r de serviciu de

la Mitropolia din Ia[i sau Episcopia de la Hu[i, pentru c\ nimeni nu

`ndr\znea s\ vin\ `n Basarabia amenin]at\ imaginar de bol[evici.

Abia `n toamn\, ajutat de generalul Ioan Popovici, comandantul

militar al Basarabiei `n Chi[in\u, a primit cu chirie casa familiei

Cernitov, pentru repara]ia c\reia a stat mai multe luni la M\n\stirea

Neam], cerând ajutoare, prin scrisori [i telegrame, pentru a putea

termina lucr\rile `nainte de venirea iernii. De aici revine la B\l]i,

pentru a urgenta lucr\rile. Prime[te ca func]ionar pe protosinghe-

lul Gherasim Grecu, fost eclesiarh [i econom la arhiepiscopia din

Chi[in\u, iar ca director de cancelarie pe profesorul Ion Cazacu, di-

rectorul [colii normale din B\l]i. Cancelaria eparhial\ era organizat\,

la `nceput, `ntr-o `nc\pere a paznicului din curtea Bisericii „Sfântul

Nicolae” („storojc\”), mai apoi amenajat\ `n dou\ camere din incinta

{colii Normale, fapt justificat de spa]iul insuficient. Biserica „Sfântul

Nicolae”, folosit\ drept catedral\, era de altfel singura biseric\ din

ora[ pentru cei 10.000 de locuitori, num\r cu totul diminuat de

preo]ii locali, de teama de a nu se mai `nfiin]a alte parohii8. Dup\

dezinteresul centrului bisericesc [i al celui politic de la Bucure[ti,

a avut de `nfruntat [i indiferen]a clerului din eparhie, care era cu gân-

dul mereu spre Chi[in\ul de care nu dorea s\ se despart\. Nimeni

nu-i d\dea vreun sfat, `ndemn sau sprijin. Abia mai târziu, când efor-

turile au `nceput s\ dea roade [i se vedeau clar inten]iile bune ale lui,

au ap\rut [i câteva suflete nobile. Singura sus]inere care-i `ntre]inea

s\raca gospod\rie era mama sa, care avea peste 70 de ani. Dup\ un

timp a fost `nchiriat `nc\ un imobil (casa Cosmopol din str. Regele

Ferdinand) pentru cancelaria eparhial\, `n `nc\perile c\ruia s-au ad\-

postit mai `ntâi c\lug\rii [i func]ionarii episcopiei.

Spre a-l dinamiza pe mai departe [i pentru a-i recunoa[te meritele

de pân\ atunci, `n urma raportului f\cut de ministrul Afacerilor Str\ine

din acea vreme, Ion Gh. Duca, prime[te, pe 4 ianuarie 1924, din

8 ~nceputul gospod\riei episcopale din B\l]i, `n Episcopia Hotinului, date isto-
rice [i statistice..., pp. 49-52. Num\rul total al locuitorilor era de 61.000.
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partea regelui Ferdinand, titlul de membru al ordinului Coroana

României `n grad de mare ofi]er9.

Dup\ aproape trei ani de slujire, f\r\ sprijinul Sfântului Sinod sau

al Ministerului Cultelor, Episcopul Visarion reu[e[te s\ `nzestreze

episcopia cu mai multe propriet\]i10. Astfel, de la prim\ria ora[ului

prime[te un teren de 11,5 ha pentru viitoarea re[edin]\ episcopal\,

unde a amenajat [i un parc, din partea statului un teren agricol de

100 ha pentru folosin]a episcopilor, `n timp ce din partea guvern\rii

locale (zemstvei) a primit un teren de 7.500 mp, pentru construirea

viitoarei catedralei. Prin decizia lui, s-au `nfiin]at [i urm\toarele in-

stitu]ii eparhiale: fabrica de lumân\ri biserice[ti, atelier de obiecte

biserice[ti, cu sec]ii pentru pictur\ [i ve[minte biserice[ti, casa de

ajutor reciproc [i pensiuni, din care erau ajutate familiile de preo]i

cu 100.000 lei [i cele de cantori cu 50.000 lei, banca clerului [i

sanatoriul pentru cler la Burnas, jude]ul Cetatea Alb\, inaugurat

pe 25 iunie 193411.

9 Arhivele Na]ionale Centrale ale României (`n continuare ANCR), fond Visa-
rion Puiu, dosar 1/1940, f. 78.

10 ~ntre propriet\]ile dobândite amintim: teren de 9,5 ha pentru gospod\ria

c\lug\rilor episcopiei, unde a construit case, a plantat arbori, a s\pat fântânile de

trebuin]\; teren de 7 ha pentru locuin]ele Consistoriului, o [coal\ de cânt\re]i bise-

rice[ti [i un azil de b\trâni; teren de 21 ha pentru personalul monahal din serviciul

episcopiei, unde a `nceput un schit de monahi cu gospod\ria aferent\; teren de

10 ha de la stat [i 5 ha de la prim\rie pentru cimitirul „Adormirea”; teren de 10 ha de

la prim\rie pentru cimitirul nou al ora[ului; teren `n arend\ de 5 ha, lâng\ cel al

episcopiei pentru gospod\ria monahilor episcopiei; imobil pentru locuin]ele cle-

rului catedralei, cump\rat de la avocatul Vladimir Marmor; teren 2.775 mp pentru

construirea unei locuin]e pentru cânt\re]ii catedralei; imobil pentru locuin]a vica-

rului, dona]ie de la familia Aleinicov; teren 0,5 ha la marginea oborului de vite, pentru

construc]ia unei noi biserici; teren pentru construirea catedralei din Hotin, apud
~nceputul gospod\riei episcopale din B\l]i, `n Episcopia Hotinului, date istorice [i
statistice..., pp. 51-52.

11 ~n timpul p\storirii lui au mai fost cump\rate: un imobil pentru cancelaria

Consiliului eparhial, cu 2.610.000 lei, c\minul preo]esc din str. Regele Ferdinand

nr. 174, cu 1.317.748, cl\direa menit\ pentru Seminarul teologic, cu 4.400.000 lei,

un imobil ca locuin]\ pentru personalul catedralei, cu 420.000 lei, un imobil ca lo-

cuin]\ pentru func]ionarii Consistoriului eparhial, cu 1.810.000 lei, un imobil ca

locuin]\ pentru clerul de la Biserica „Sfin]ii Petru [i Pavel”, cu 396.450 lei, casa

pe lotul de 100 ha al sesiei episcopale, casa so]ilor Dumitru [i Maria C\lug\rescu,

donat\ slujitorilor Catedralei „Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena”. † Visarion, Epis-

cop de Hotin, op. cit., pp. 20-43.
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 Dorin]a episcopului de Hotin Visarion Puiu era ca `n ora[ul

de re[edin]\ s\ fie mai multe loca[uri de `nchinare. De aceea, `nc\

din primele luni dup\ instalarea sa la B\l]i, a f\cut numeroase

demersuri pentru dobândirea terenurilor necesare `n\l]\rii biseri-

cilor. Astfel, `n paralel cu catedrala, `n ora[ urmau a fi zidite `nc\

cinci biserici. ~n afara suprafe]elor pentru acestea, ob]ine de la pri-

m\rie un teren `n partea de nord-vest a ora[ului, dincolo de gara

P\mânteni, pentru ridicarea palatului episcopal. ~n ziua de 15/28 sep-

tembrie 1924 a fost sfin]it locul noii catedrale din B\l]i, `n prezen]a

Patriarhului Damianos al Ierusalimului, a A.S. Regale Principelui

Carol, mo[tenitorul tronului, a mitropolitului primat, a mitropolitului

Moldovei Pimen, a Arhiepiscopului Gurie, a unor mini[tri, generali [i

mul]ime mare de popor. Lucrarea a fost `nceput\ cu sprijinul finan-

ciar al Ministerului Cultelor. ~n aceea[i zi s-a pus piatra fundamen-

tal\ a re[edin]ei episcopale [i a capelei acesteia pe platoul gr\dinilor

episcopiei care domina ora[ul [i `mprejurimile sale. Aleile pres\rate

cu nisip, din gr\dina re[edin]ei episcopale, unde se plimbau fazani

[i p\uni, stârneau admira]ia contemporanilor.

~n afara acestora, s-au mai ridicat [i reparat biserici [i case

parohiale [i `n parohiile din celelalte localit\]i ale eparhiei, `n total

zidindu-se 18 biserici noi [i reparându-se 241 biserici vechi. Vizitarea

parohiilor era f\cut\ `ntr-un mod neobi[nuit [i original. Erau cu

adev\rat vizite de lucru, directe, f\r\ protocol, cu binecuvânt\ri, ridi-

c\ri `n rang onorific sau dojan\ direct\. ~ntr-un an, numai `n lunile

iunie, iulie [i august, vizitase 106 parohii. Aten]ie deosebit\ o avea

fa]\ de preg\tirea teologic\ a clerului [i a c\lug\rilor din eparhie.

~n aceast\ perioad\, `n `ntreaga eparhie erau 498 de preo]i [i 487

de cânt\re]i. Dintre preo]i, licen]ia]i `n teologie erau 37, `n drept 3;

cu 10 clase de seminar 175; cu 8 clase de seminar 103; f\r\ semi-

nar 80, cânt\re]i cu [coal\ 413, f\r\ [coal\ 74.

Via]a m\n\stirilor din eparhie, precum [i a tr\itorilor ei, a fost

reorganizat\. Schiturile Bocancea [i Rughi (Rudi) au `nceput o via]a

nou\, primul ob]inând `n 1920 independen]\ fa]\ de M\n\stirea

Hârjauca, prin decizia de atunci a Arhimandritului Visarion Puiu,

aflat `n postura de exarh al m\n\stirilor basarabene, [i se m\re[te

gospod\ria schiturilor prin `nzestrarea lor cu p\mânt, p\dure, iazuri

etc. Totodat\ au fost `nfiin]ate noi loca[uri sfinte `n jude]ele B\l]i,

Soroca [i Hotin: Schitul Corne[ti, Schitul Gali]a, Schitul {erbe[ti [i
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Schitul Episcopiei Hotinului „Sfin]ii Victor [i Visarion”, `n satul Stur-

ze[ti-B\l]i. A hot\rât [i `nfiin]area noilor schituri din M\gura-B\l]i

[i V\sc\u]i-Hotin. Pentru c\lug\ri [i c\lug\ri]e s-a tip\rit o colec]ie

de Reguli c\lug\re[ti.
 ~n urma insisten]elor, prin ~naltul Decret Regal nr. 5619/23

din nov. 1923, [coala spiritual\ existent\ la Edine] `nc\ din 1872 a

fost transformat\ `n Seminar Teologic, având ca patroni spirituali pe

„Sfin]ii Trei Ierarhi”. Tot din toamna lui 1923, la M\n\stirea Dobru[a

s-a deschis o [coal\ pentru cânt\re]ii biserice[ti, având ca scop

ridicarea nivelului de cuno[tin]e [i de preg\tire profesional\ a das-

c\lilor, care oficial `[i `ncepe activitatea `n 1924. Administrarea [colii,

precum [i a internatului a fost `ncredin]at\ Arhimandritului Eugen

Laiu, licen]iat `n Teologie la Universitatea din Cern\u]i. ~ntre elevii

[colii se num\rau vie]uitorii M\n\stirii Dobru[a [i copii din diferite

p\r]i ale Eparhiei Hotinului. Pe lâng\ studierea obiectelor teo-

logice [i practica de stran\, elevii studiau diferite meserii `n ateliere

m\n\stire[ti, se `ndeletniceau cu multiple ascult\ri m\n\stire[ti, adap-

tându-se astfel la greut\]ile vie]ii c\lug\re[ti. Din procesul-verbal

de pe 7 iulie 1925, semnat de membrii comisiei de examinare la fi-

nalul primului an de studii `n [coal\, afl\m c\ elevii din mijlocul

m\n\stirii, sub privegherea directorului [colii, f\r\ formalit\]i [i zgo-

mot, s-au schimbat `n aspect exterior, cât [i `n cel interior [i, ]i-

nându-se cont de faptul c\ au `nv\]at doar câteva luni, au demon-

strat c\ au acumulat cuno[tin]e suficiente. Dup\ fe]ele obosite ale

elevilor [i ale corpului didactic, comisia a constatat c\ a avut loc un

curs intensiv, dar [i roditor. Din 1928, conducerea [colii a fost pre-

luat\ de Arhimandritul Ioachim Popescu. {coala a fost `ntre]inut\

din fondul Eparhiei de Hotin [i a M\n\stirii Dobru[a, precum [i din

banii pentru studii pe care `i achitau elevii. ~ntre disciplinele care

au fost studiate aici, pe lâng\ cânt\rile biserice[ti [i de canto, s-au

predat obiecte teologice [i laice. {coala a fost condus\ dup\ un sta-

tut de activitate alc\tuit de Eparhia de Hotin. 

Din dorin]a de a da [i tinerelor din mediul rural o preg\tire

cultural\, Episcopul Visarion a `nfiin]at la M\n\stirea de c\lug\ri]e

Japca din jude]ul Soroca, `n 1927, o [coal\ pentru fetele s\race, `n

care elevele, pe lâng\ o repetare a cursului primar [i acumularea

unor cuno[tin]e superioare, urmau s\ fie instruite `n tot felul de ac-

tivit\]i practice. „{coala se conducea dup\ un regulament `ntocmit
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de episcopie `n vara anului 1928, iar studiile se f\ceau dup\ pro-

gramul `nv\]\mântului primar (anul 5-7) [i materiile speciale dup\

programul altor [coli de acest fel din ]ar\. Tot din `ndemnul s\u,

`n vara anului 1928 s-a pus temelia viitorului local [colar.”12

Un remarcabil demers a f\cut episcopul `n revendicarea imo-

bilelor pe care [colile biserice[ti din Basarabia le-au avut `nainte

de 1918. Guvernul român, la preluarea puterii `n Basarabia dup\

declararea Unirii, a preluat abuziv [i localurile [colilor biserice[ti

din cele trei eparhii: a Chi[in\ului, a Hotinului [i a Ismailului, spri-

jinindu-se `n aceast\ ac]iune pe decretul guvernului provizoriu ru-

sesc Kerenski, din 20 iunie 1917, care prevedea concentrarea `n

resortul Ministerului Instruc]iunii Publice rusesc a tuturor [colilor care

erau subordonate diverselor ministere, cu scopul de a introduce `n-

v\]\mântul obligatoriu. Concentrarea [colilor s-a f\cut atunci numai

pentru reforma `nv\]\mântului, f\r\ s\ ating\ dreptul de proprietate

a Bisericii asupra imobilelor respective, numai c\ statul român, la

preluarea puterii, a preluat [colile cu tot cu localurile respective.

V\zând c\ memoriile adresate Sfântului Sinod [i Ministerului Cul-

telor pentru dobândirea acestora r\mân zadarnice, Visarion Puiu a

deschis proces `mpotriva Ministerului Instruc]iunii Publice de reven-

dicare pentru toate localurile biserice[ti preluate abuziv de statul

român din cuprinsul eparhiei sale, iar pentru o argumentare mai

bun\ `n sus]inerea cauzei, a ob]inut `n ap\rarea dreptului Bisericii,

prin truda profesorului Constantin N. Tomescu de la Facultatea de

Teologie din Chi[in\u, care s-a deplasat personal `n acest scop la Paris,

un act legalizat de declara]ie interpretativ\ din partea fostului prim-

ministru al guvernului rus care a etatizat `nv\]\mântul rusesc, Ke-

renski, [i a fostului ministru al departamentului de culte respectiv,

Anton Karta[ev, ambii stabili]i `n refugiu la Paris, act prin care ace[tia

confirmau c\ ei au trecut `n subordinea statului numai `nv\]\mântul,

f\r\ s\ ating\ dreptul de proprietate al Bisericii asupra imobilelor

respective. Procesele nu a mai continuat `ns\ dup\ mutarea lui de

la Hotin la Cern\u]i, iar dreptul acesta al Bisericii a r\mas neclar.

~n 1931 a fost trimis `ntr-o delega]ie la locurile sfinte ale cre[ti-

nismului, la Ierusalim, pentru a intermedia `naintea sinodului de

12 Arhim. Daniil Ciubotaru, {coala de gospod\rie s\teasc\ de fete din Japca, `n
Anuar Episcopia Hotinului, Tipografia Eparhial\ „Cartea Româneasc\”, Chi[in\u,

1930, pp. 16-18.
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aici `n favoarea dobândirii unui c\min românesc pentru pelerinii

`nchin\tori la Sfântul Mormânt, prilej cu care, ca reprezentant al de-

lega]iei române, a rostit o frumoas\ cuvântare tip\rit\ mai apoi, `m-

preun\ cu alte documente, scrisori [i rapoarte f\cute `n leg\tur\ cu

acest subiect `n decursul anilor, la Imprimeria Statului din Chi[in\u

`n 1933 sub titlul ~n chestiunea c\minului românesc din Ierusalim.

Chiar dac\ Patriarhia de la Ierusalim nu a dat r\spunsul a[teptat de

delega]ia român\, Episcopul Visarion a dovedit c\ poate fi un bun

reprezentant al Patriarhiei noastre [i al tuturor românilor pelerini

la aceste locuri, urmând ca aceste demersuri s\ fie continuate pân\

la rezolvarea situa]iei. Pentru meritele deosebite `n promovarea locu-

rilor sfinte prime[te o diplom\, `n care este numit membru al „Ordi-

nului Sfântului Mormânt”. Impresionant\ este o anex\ a acestei lu-

cr\ri, care cuprinde un material informativ alc\tuit de delega]ia ro-

mân\, prezentat regelui Carol al II-lea [i Sfântului Sinod, material

ce cuprinde descrierea eforturilor partidei sioniste a poporului evreu

de a `nfiin]a un stat al lor `n Palestina, efort sus]inut [i de unele mari

puteri ale lumii, cum ar fi Anglia sau S.U.A., prin strângerea de fon-

duri pentru o colonizare masiv\ a evreilor sau implicarea `n cump\-

rarea de terenuri, construc]ia de [coli [i spitale sau chiar hoteluri pen-

tru ei. Este descris\ [i realitatea social\ [i economic\ de aici, via]a

intelectual\ [i religioas\, raportul evreilor cu arabii, totul pentru o

cunoa[tere mai bun\ asupra regiunii [i locuitorilor ei.

Visarion Puiu a fost [i conduc\torul unei delega]ii la Sofia, `n 1923,

pentru sfin]irea bisericii române din capitala Bulgariei. Biserica a

fost retrocedat\ românilor dup\ 18 ani, timp `n care, din cauze po-

litice, dup\ ce fusese construit\ [i `nzestrat\ cu cele necesare de statul

român, a fost ocupat\ abuziv de clerul bulgar, care a neglijat `ngri-

jirea ei. Dup\ terminarea r\zboiului s-a f\cut repara]ia moral\ ne-

cesar\ [i a sosit timpul sfin]irii acesteia, responsabilitatea refacerii

leg\turii dintre cele dou\ Biserici surori, român\ [i bulgar\, [i a

sfin]irii bisericii revenindu-i Episcopului Visarion. S-a achitat ono-

rabil [i de aceast\ `mputernicire [i, `n ziua de 6 decembrie 1923, de

Sfântul Nicolae, s\vâr[e[te `n mod solemn, `mpreun\ cu delega]ia

Bisericii Bulgare, sfin]irea acestui edificiu, iar `n 1933, la zece ani de

la acea sfin]ire, public\ la Imprimeria Statului din Chi[in\u amin-

tirile referitoare la acest eveniment, `mpreun\ cu cuvântul de `nv\]\-

tur\ rostit cu acel prilej `n lucrarea Sfin]irea bisericii române din
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Sofia, `ndemnând ambele popoare la unire: „Dun\rea, din care de

obicei facem hotar desp\r]itor, precum adun\ [i une[te apele sale

`n chip egal [i din Carpa]i [i din Balcani, tot a[a ne cheam\ simbolic

[i pe noi, popoarele din v\ile lor, la unire”13.

~ntre celelalte activit\]i sinodale, culturale, educa]ionale [i morale

ale Episcopului Visarion al Hotinului men]ionez [i urm\toarele: orga-

nizarea m\n\stirilor [i m\suri pentru rena[terea vie]ii monahale din

]ar\ (1925), reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române peste hotare,

prin strângerea leg\turilor dintre Biserica noastr\ [i Bisericile orto-

doxe surori, din jurul ]\rii noastre, dar [i cu patriarhatele de la Ieru-

salim, Damasc, Constantinopol [i cu Muntele Athos, prin vizite reci-

proce, schimburi de studen]i teologi, ajutoare materiale, acolo unde

era nevoie, mai ales pentru Biserica Rus\ (1925), `nfiin]area unui

episcopat pentru românii din America (1926), `nfiin]area unui c\-

min pentru clerul `nalt `n Bucure[ti (1926), introducerea noului ca-

lendar (1926), `nfiin]area unei noi Facult\]i de Teologie la Ia[i (1926),

c\min pentru studentele `n teologie la Bucure[ti (1930), preg\tirea

viitorilor candida]i de episcopat (1929), `nl\turarea crizei culturale

din Biserica Român\ [i a lipsei unei literaturi religioase pentru popor

[i a celei teologice superioare (1929), reorganizarea Sfântului Sinod

(1924), alc\tuirea unui regulament pentru organizarea Patriarhiei

Române (1929), organizarea Facult\]ilor de Teologie [i `nzestrarea

lor cu localuri amenajate dup\ cerin]ele vremurilor (1929), proiect de

lege pentru organizarea bisericeasc\ (10 martie 1925), `n care se cerea

desfiin]area Mitropoliilor Bucovinei [i Basarabiei [i p\strarea lor

sub form\ de episcopii sau arhiepiscopii subordonate Mitropoliei

Moldovei, din care fuseser\ de altfel smulse, organizarea bunurilor

materiale ale Bisericii (a fondurilor biserice[ti), instituirea mai mul-

tor premii pentru a `ncuraja cercet\rile `n diferite probleme biseri-

ce[ti (o istorie bisericeasc\, o istorie a monahismului, o biografie

a ierarhilor mai `nsemna]i, un codice canonic al Bisericii Ortodoxe

[.a.), colaborarea dintre Biseric\ [i departamentul asisten]ei sociale

prin sprijinirea spitalelor pentru a putea acorda asisten]\ gratuit\

bolnavilor s\raci [i ac]iuni de redobândire a spitalelor sub ocroti-

rea Bisericii, prima ini]iativ\ de organizare a unei prese biserice[ti

13 † Visarion, Episcop de Hotin, Sfin]irea bisericii române din Sofia, Imprimeria

Statului, Chi[in\u, 1933, p. 17.
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care s\ lupte pentru `nl\turarea efectelor negative ale presei libertine

[i v\t\m\toare de suflete existent\ `n ]ar\, apel `mpotriva franc-

masoneriei, care lucreaz\ la r\sturnarea ordinii sociale [i a celei

de stat. Multe dintre aceste preocup\ri au fost sus]inute `n plenul adu-

n\rilor din Sfântul Sinod sau Parlamentul României, dar au [i fost

publicate.

Activitatea sa nu s-a limitat doar pe plan pastoral-misionar, ci [i
pe cel educa]ional-teologic. Lucrarea sa Preo]ii s\te[ti, ap\rut\ la
Bucure[ti, `n 1902, pe când `nc\ era student, va cunoa[te o a doua
edi]ie, `n 1925, fiind tip\rit\ la M\n\stirea Neam], iar Povestiri pen-
tru s\teni este retip\rit\ la Bucure[ti, `n acela[i an. La Chi[in\u
public\ monumentalele sale opere: Glas `n pustie (1931 [i 1933) [i
Documente din Basarabia, `n dou\ volume (1928-1938), `n colabo-
rare cu {tefan Berechet, {tefan Ciobanu, Leon T. Boga [i Constantin
N. Tomescu, precum [i mai multe bro[uri [i articole `n periodice.
Documente din Basarabia cuprinde o colec]ie de acte ale trecutului
românesc din provincia dintre Prut [i Nistru, tip\rite ca un omagiu
adus celor zece ani trecu]i de la Unire, de Comisia Monumentelor
Istorice din Basarabia, al c\rui membru era din octombrie 1919,
iar `n Glas `n pustie, publicat\ `n dou\ p\r]i, prima `n 1931, iar cea de-a
doua `n 1933, adun\ un m\nunchi de articole, parte din ele adrese
prezentate Sfântului Sinod sau conduc\torilor vremii, ori chiar tip\-
rite mai `nainte, care oglindesc lipsurile clerului [i ale Bisericii, cu
constat\ri reale [i dureroase, spre a c\ror `ndreptare a c\utat s\ co-
laboreze cu institu]iile superioare, dar [i destule dovezi ale situa]iei
din Biserica noastr\ din perioada 1920-1932. 

Era durerea sufleteasc\ transpus\ `n cuvinte fa]\ de nep\sarea
celor ce au putut s\-l ajute, dar nu au dorit. F\cea, spre exemplu,
un apel, `ntr-una din cuvânt\rile tip\rite aici, pentru ridicarea unei
Catedrale a neamului (care a r\mas f\r\ r\spuns pân\ `n zilele noas-
tre, ridicarea ei `ncepând abia `n februarie 2011, dup\ mai bine de
90 de ani de la strig\tul lui), `n semn de recuno[tin]\ fa]\ de acei
fii ai ]\rii care [i-au dat via]a `n r\zboiul de `ntregire, `n locul a[a-
numitului mormânt ne`n]eles de popor al „eroului necunoscut” sau
al arcului de triumf adus la noi de francmasonii din apusul Euro-
pei [i care nu au pentru poporul român nici pe departe semnifi-
ca]ia sau splendoarea unei falnice catedrale14. ~n cuprinsul acestei

14 † Visarion, Episcop de Hotin, Glas `n pustie, Tipografia Eparhial\ „Cartea
Româneasc\”, Chi[in\u, 1933, p. 17.
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lucr\ri mai g\sim urm\toarele pledoarii: un memoriu adresat regelui

Carol al II-lea, care fusese publicat [i `n 1930 la Chi[in\u, `n care

reg\sim o prezentare a st\rii generale a Bisericii [i credin]ei cre[-

tine române, pentru care cere un sprijin puternic din partea Casei

Regale `n ac]iunile de rectificare ce se cuveneau a fi f\cute `n aceste

domenii de via]\ public\, apoi o scrisoare c\tre conduc\torii [i pro-

fesorii tuturor institu]iilor teologice ortodoxe române15 pentru reor-

ganizarea `nv\]\mântului din acest domeniu, `ndemnuri pentru or-

ganizarea administrativ\ [i material\ a Bisericii, reorganizarea m\n\s-

tirilor, publicarea unei prese biserice[ti, din lipsa c\reia s-a [i hot\rât

s\ publice toate aceste articole `n lucrarea de fa]\, pentru preg\tirea

cultural\ a clerului, salvarea spitalelor, strângerea leg\turilor dintre

bisericile ortodoxe, idei pentru viitoarea lege bisericeasc\, ce ar tre-

bui s\ apar\ prin modificarea [i completarea celei din 1925. Situa]ia

nemul]umitoare `n care stagna Biserica `n acei ani trebuia modificat\

urgent, autorul atr\gând aten]ia asupra problemelor nerezolvate [i

c\ „o nou\ amânare `n `ndreptarea [i `mplinirea lor constituie o vi-

novat\ nep\sare [i o condamnabil\ lips\ de la `mplinirea datoriei

pentru `ntregul nostru cler”16.

Setea de `nv\]\tur\ a poporului basarabean l-a determinat s\ al-

c\tuiasc\ [i s\ publice `n mai multe edi]ii o bro[ur\ de 22 de pagini

la M\n\stirea Dobru[a despre `nv\]\turile cre[tinului din via]a de zi

cu zi [i comportamentul s\u `n societate, `n 1932 bro[ura ajungând

la a patra edi]ie. ~n cuprinsul acesteia a introdus `nv\]\turi despre

credin]a `n Dumnezeu [i Biseric\, despre cinstea preo]ilor, sfaturi

pentru `ngrijirea mormintelor, cinstirea b\trânilor, ajutorul celor ne-

c\ji]i, dar [i pentru supunerea pe care trebuie s\ o acord\m st\pânirii.

„Nu ]ine]i copiii numai `n sat la voi [i numai pentru lucrul ]arinei [i

p\scutul vitelor”, `ndemna episcopul `ntr-un cuvânt despre luminarea

min]ii, „ci l\sa]i-i s\ umble la [coal\, s\ `nve]e carte [i felurite me[-

te[uguri [i negustorii, ca m\car copiii no[tri s\ poat\ tr\i [i folosi

averile acestei frumoase ]\ri prin ei singuri, iar nu fiind `n[ela]i [i

jefui]i de tot felul de str\ini”17.

15 Publicat\ sub forma unei bro[uri la B\l]i, `n 1931, la Tipografia S. Origoriev.
16 † Visarion, Episcop de Hotin, Glas `n pustie..., p. 113.
17 † Visarion, Episcopul Hotinului, Câteva pov\]uiri cre[tine[ti, edi]ia a patra,

Tip\ritura M\n\stirii Dobru[a, Jude]ul Soroca, 1932, p. 20.
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Situa]ia Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti [i a internatului aces-

teia din perioada anilor 1904-1930 este surprins\ `ntr-o conferin]\

rostit\ tinerilor studen]i `n aula internatului teologic, `n seara de

30 noiembrie 1930, [i tip\rit\ mai apoi `n 1933 sub titlul C\tre tinerii
teologi. Viitorilor candida]i la hirotonie le transmitea: „Construc]iile

nu se zidesc de sus `n jos. Rodirea pomilor e condi]ionat\ de `ntre-

]inerea continu\ a terenului din care se dezvolt\ pomul. ~n insti-

tu]iile omene[ti, evident, toate ac]iunile trebuie pornite [i c\l\uzite

de organele conduc\toare ale unei ierarhii, dar puterea lor viabil\ [i

lucr\toare este pururi a[teptat\ de jos, de la obâr[ie. Ac]iunea de

refacere ori numai de `ndreptare a Bisericii noastre ortodoxe trebuie

a[teptat\, `ntâi de toate, de la institu]iile de preg\tire a viitorului cler,

iar `n cadrul acestei probleme biserice[ti atât de `nsemnat\ [i de ac-

tualitate pentru noi, acest internat eu cred c\ are un rol covâr[itor

de deosebit”18. 

Pe acest energic episcop `l `ntâlnim [i la a[a-numitele „Cursuri

de var\” ale `nv\]\torilor [i institutorilor din ]inuturile B\l]i, Soroca

[i Hotin, unde transmite un cuvânt despre rostul [i menirea celor care

sunt numi]i lumina lumii [i sarea p\mântului, cuvânt tip\rit mai apoi

la Imprimeria din Chi[in\u, `n 1934, sub titlul Cuvânt c\tre `nv\-
]\tori. ~n afara celor amintite, Episcopul Visarion a fost [i un cola-

borator ne`ntrerupt al revistei de istorie [i geografie a Moldovei din-

tre Prut [i Nistru, intitulat\ Arhivele Basarabiei, ce ap\rea sub condu-

cerea profesorilor universitari T.G. Bulat [i C.N. Tomescu la Chi-

[in\u [i care, din 1932, apare cu sprijinul moral [i material al lui.

Cea mai mare [i mai frumoas\ realizare a Episcopului Visarion

r\mâne `ns\ construirea [i sfin]irea Catedralei „Sfin]ii ~mp\ra]i Con-

stantin [i Elena”, cel mai de seam\ monument `nf\ptuit `n timpul

conducerii române[ti pe p\mântul scump al Basarabiei, dup\ unirea

acesteia cu patria mam\. ~nceput\ dup\ planurile `ntocmite de ar-

hitectul Adrian Gabrielescu de la Comisia Monumentelor Istorice din

Bucure[ti19, construirea ei a avut mai multe `ntreruperi, din lipsa fon-

durilor necesare, dar [i din nep\sarea arhitectului care `n ultima

perioad\ nici m\car nu mai venise pe la B\l]i20 [i `ntârziase de mai

18 Idem, C\tre tinerii teologi, Imprimeria Statului, Chi[in\u, 1933, p. 6.
19 Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, edi]ie, note [i addenda

de Pr. Dumitru Valenciuc [i Drago[-Radu Mihai, Suceava, 2005, p. 16, nota 20.
20 Idem, 10 ani de la re`nfiin]area..., pp. 52-53.
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multe ori cu d\rile de seam\ [i `ntocmirea planurilor necesare con-

tinu\rii lucr\rilor. Construc]ia e preluat\ de arhitectul Ionescu-Be-

rechet din Consiliul central bisericesc, `ntr-un moment `n care condu-

cerea de la Bucure[ti opre[te orice fond pentru continuarea lucr\rilor,

iar Visarion nu mai avea resursele necesare. Vine acum rândul cle-

rului basarabean, care nu agrease la `nceput sub nici o form\ `nfiin-

]area noii episcopii, s\ aduc\ jertfa sa pentru finalizarea lucr\rilor.

Astfel, `n [edin]ele congresului protoieresc al cercurilor din eparhie,

din 1931 [i 1932, s-a hot\rât ca pentru finalizarea lucr\rilor la cate-

dral\ fiecare suflet din eparhie s\ contribuie cu un leu pe an, iar clerul

s\ renun]e mai `ntâi la un salariu din an, iar mai apoi la 1 pân\ la 3

la sut\ din salariul lunar, `n timp ce de la fiecare Botez s\ se `nca-

seze câte 5 lei, iar de la cununii câte 10 lei. Construirea acesteia a

continuat astfel `n regie proprie, Episcopul Visarion supraveghind

personal aproape `n fiecare zi mersul lucr\rilor, pân\ la finalizarea

lor, pe 6 septembrie 1933. ~mpodobirea catedralei cu cele necesare a

adunat laolalt\ pe so]iile tuturor clericilor din B\l]i [i `mprejurimi,

dar [i pe membrii corpului magistra]ilor [i func]ionarilor din tribu-

nalele [i judec\toriile jude]ului, `n timp ce membrii corpului ofi]e-

rilor diviziei 14 au contribuit cu cele dou\ icoane mari ale Cuvioasei

Paraschiva [i a Sfântului Ioan de la Suceava. 

La sfin]irea de pe 2 iunie 1935 au participat, pe lâng\ regele Carol

al II-lea [i voievodul Mihai, membrii Sfântului Sinod [i ai Guver-

nului, al\turi de al]i demnitari, un reprezentant al Patriarhiei Ecume-

nice, `n persoana Mitropolitului Maximos al Halkidonului, `nso]it de

arhimandritul Adamantios, directorul cancelariei Sfântului Sinod din

Constantinopol, precum [i al]i `nal]i prela]i din Grecia sau Polonia21.

A fost o mare s\rb\toare na]ional\, reflectat\ [i `n sufletul epis-

copului `n modul cel mai sublim: „Cei 12 ani de p\storie `n Episco-

pia Hotinului au trecut producându-mi multe bucurii suflete[ti, pe

care numai bunul Dumnezeu mi le-a dat, poate ca r\splat\ a muncii

pus\ `n slujba Sa `n aceast\ latur\ de ]ar\, f\r\ teama vecin\t\]ii

haosului [i primejdiei bol[evice ce era aproape, peste Nistru”22, eve-

nimentele fiind admirabil memorate `n lucrarea tip\rit\ de Consiliul

Eparhiei Hotinului, `n 1935, cu titlul Sfin]irea Catedralei din B\l]i.

21 Gheorghe Arghiropol, Sfin]irea catedralei episcopale Sfin]ii ~mp\ra]i Con-
stantin [i Elena din B\l]i, `n Sfin]irea catedralei din B\l]i, tip\rit\ de Consiliul Epar-
hiei Hotinului la Institutul de Arte Grafice Luceaf\rul, Bucure[ti, 1935, pp. 18-45.

22 ANCR, fond Visarion Puiu, dosar 31, f. 70.
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Episcopul Visarion a avut o influen]\ extraordinar\ `n planul de

urbanizare al ora[ului B\l]i, propunerile lui f\cute administra]iei pu-

blice locale fiind imediat supuse dezbaterilor, cu indica]ii clare de so-

lu]ionare `n cadrul interesului municipiului, `ntrucât episcopia „a

dovedit c\ poate fi un colaborator pre]ios [i pe t\râmul gospod\resc,

cum este un pilduitor `ndrum\tor pe t\râm religios [i na]ional”23.

~ntr-unul din procesele-verbale ale [edin]elor publice extraordinare

ale Consiliului Comunal al Municipiului B\l]i se observ\ mul]imea

propunerilor formulate de Episcopie, `n interesul ob[tesc al ora-

[ului, care constituiau o pre]ioas\ ofert\ de colaborare cu auto-

rit\]ile civile. ~n fiecare dintre acestea se poate sesiza spiritul practic

ce l-a caracterizat pe Episcopul Visarion `nc\ din anii studen]iei,

atunci când `[i prevedea ideile sale [i le sugera a fi `nsu[ite de preo]ii

satelor. Insista, `n acest sens, ca administra]ia local\ s\ cedeze epis-

copiei 10 ha de teren ml\[tinos pe termen de 15 ani, pentru a-l asana

[i planta cu tot felul de arbori, pentru amenajarea unui parc co-

munal, urmând ca dup\ expirarea termenului prev\zut s\ fie cedat

ora[ului, f\r\ a avea preten]ii asupra investi]iilor f\cute, ori s\ se

pun\ la dispozi]ia Episcopiei 5 ha de teren impropriu pentru agri-

cultur\, situat peste pârâul R\u]el pentru a fi `mp\durit, urmând

ca dup\ terminarea lucr\rilor s\ mai primeasc\ [i restul de 30 ha

pentru acela[i scop, terenul r\mânând `n continuare proprietatea

ora[ului. Tot `n interes public cerea s\ se cedeze Episcopiei 5.000 mp

teren `n cartierul Teioasa, pentru construirea unei biserici [i a altor

edificii de ordin bisericesc, o parcel\ de p\mânt `n cartierul P\mân-

teni, pentru amenajarea unei gr\dini publice pentru copii (gr\dini]\),

sau terenurile necesare `n cartierul nou, pentru construirea unui

oficiu po[tal, a unui dispensar [i a unui local pentru comisariat de

poli]ie, sugestiile continuând `n acest sens cu multe alte oferte de

colaborare24. Din toate acestea se observ\ grija pe care Episcopul

Visarion o avea fa]\ de comunitate, pentru `mbun\t\]irea traiului

[i `nfrumuse]area ora[ului pe care el `nsu[i `l alesese ca re[edin]\

23 ANCR, fond Visarion Puiu, dosar 6/1940, f. 174.
24 ~n procesul-verbal amintit (nr. 8, din 2 septembrie 1935), cuprins `n filele

174-184 ale dosarului 6/1940 din Fondul „Visarion Puiu” de la Arhivele Na]ionale

Centrale ale României, propunerile `naintate administra]iei locale de Episcopie con-

tinu\ cu multe alte oferte de colaborare `n vederea `nfrumuse]\rii [i sistematiz\rii

ora[ului, `ntre care enumer\m aici urm\toarele: s\ se cedeze trei parcele de teren

pentru construirea a trei fântâni publice `n cartierul nou; s\ se pun\ la dispozi]ia



199M\rturisirea lui Hristos `n biseric\ [i `n societate 

pentru Episcopie [i era normal\ [i justificat\ aprobarea acestor cereri.

De aici `i vine apelativul de „reorganizator al B\l]ilor”. Nicolae Iorga

consemna `n ziarul s\u: „A ridicat biseric\ lâng\ biseric\ [i palatul

s\u numai când Dumnezeu [i-a avut mai multe loca[uri ale Sale. Iar

`n jur munc\, gospod\rie, bun\ ordine. A impus astfel respectul celor

de alt neam, al acelora de care se ]ine [i, sub aspect moral, a creat

un ora[”25. Drept mul]umire pentru interesul, generozitatea [i devo-

tamentul ar\tat fa]\ de municipiul [i locuitorii de aici, pentru toate

ini]iativele pe care le-a avut `n folosul comunit\]ii, ridicarea pres-

tigiului Bisericii cre[tine [i `mpodobirea ora[ului cu atâtea cl\diri

monumentale, comisia interimar\ a Prim\riei ora[ului B\l]i a hot\rât,

`n data de 19 august 1932, `nainte de a fi sfin]it\ catedrala, ca str\zii

de la pasajul superior de peste linia ferat\ din sta]ia P\mânteni spre

drumul Râ[canilor s\ i se dea numele „Episcop Visarion”26, fapt ce nu

s-a `ntâmplat nic\ieri `n ]ar\ dup\ 1990, nici m\car la Pa[cani, locul

lui de na[tere. Realiz\rile de la B\l]i nu au r\mas numai la apre-

cierea autorit\]ilor locale, ci l-au propulsat pe o treapt\ ierarhic\

superioar\, membrii Sfântului Sinod [i regele Carol al II-lea apre-

ciind munca depus\ [i recomandându-l pentru conducerea celei mai

bogate eparhii, cea a Bucovinei. 

Slujitor al neamului nostru `ntru cele dumnezeie[ti, Mitropolitul

Visarion s-a d\ruit deopotriv\ [i ra]iunii cerului, ca [i celei p\mân-

te[ti, promovând `n acela[i timp, ca un ales vie]uitor `ntru Hristos,

spiritul de universalitate, de deschidere asupra culturii intelectuale

[i morale, men]inând aprins\ lumina ortodoxiei române[ti chiar [i `n

afara grani]elor ]\rii, românii recunoscând `n el liantul [i modelul ge-

nera]iilor viitoare, rodul ostenelilor lui reg\sindu-se `n dezvoltarea

[i ridicarea prestigiului Bisericii [i `n bun\starea clerului român.

24 piscopiei terenul necesar pentru construirea unei cl\diri pentru morga ora[ului [i a

locuin]ei pentru paznicul cimitirului; s\ se cedeze o parcel\ de teren pentru con-

struirea bisericii din cartierul Slobozia Nou\; s\ se pun\ la dispozi]ia Episcopiei te-

renul necesar pentru construirea Palatului de Justi]ie; s\ se cedeze terenul necesar

pentru construirea [colii din cartierul Oborului; s\ se fac\ sistematizarea cartierului

nou P\mânteni cu modificarea regulamentului construc]iilor, prev\zându-se trei

tipuri de vile `n jurul re[edin]ei episcopale; s\ se fac\ revizuirea `mpropriet\ririlor

[i vânz\rilor din cartierul nou `n vederea sistematiz\rii acestui cartier.
25 Nicolae Iorga, Un ctitor: P\rintele Visarion Puiu, `n „Neamul Românesc”, joi

6 iunie 1935, nr. 123, p. 1, col. 2.
26 ANCR, fond Visarion Puiu, dosar 6, f. 145.
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