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Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici
Cel mai de seamă ierarh al Bucovinei s-a ridicat din marea familie a Morărenilor, Silvestru
Morariu (numele de botez Samuil). La Cernăuţi a fost un student eminent, a învăţat limbile
greacă, ebraică şi latină, pe lângă româna şi germana pe care le stăpânea foarte bine. Silvestru
Morariu considera că ştiinţa pentru un om este la fel de necesară ca şi arma pentru soldat. A
participat la mişcarea naţională a românilor bucovineni, alături de colegii săi din Societatea
pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina. S-a împotrivit introducerii limbii rutene în
administraţia bisericească, precum şi faţă de încercările Guvernului austriac de a cumpăra
domeniile bisericeşti din Rădăuţi. Prin lupta sa de o viaţă pentru binele Bisericii şi al poporului
român, Silvestru Morariu poate fi considerat cel mai de seamă ierarh din Biserica românească din
Bucovina. Şi pe bună dreptate poate fi numit un mare patriot, că el nu numai că era un arhiereu
vrednic, dar şi un înfocat naţionalist român, pentru că a trăit şi a luptat pentru poporul din care
însuşi făcea parte.
Cuvinte cheie: Biserica Ortodoxă din Bucovina, biserica, preot, conflicte interetnice.
Introducere. Originea şi pregătirea profesională.
Familia Morărenilor a avut un rol important în societatea bucovineană şi a dat un număr
însemnat de cărturari. Aceştia s-au remarcat prin acţiunile desfăşurate pentru menţinerea
caracterului românesc al Bisericii şi pentru susţinerea culturii în Bucovina. Cel mai de seamă
ierarh al Bucovinei s-a ridicat din această mare familie,1 Silvestru Morariu (numele de botez
Samuil)2. La Cernăuţi s-a evidenţiat ca un student eminent. Pe lângă limbile română şi germană,
pe care le stăpânea foarte bine, a învăţat greaca, ebraica şi latina. Tânărul Samuil considera că
ştiinţa pentru om este la fel de necesară ca şi arma pentru soldat3.
S-a căsătorit în ultimul an de facultate cu Elena, fiica preotului din Ceahor4. După
terminarea studiilor teologice a fost hirotonit preot şi decretat administrator parohial, la 29 iunie
18435. Un an mai târziu a fost numit preot paroh6. Hirotonia sa ca preot a fost oficiată de către
episcopul Eugenie Hacman. Trebuie amintit faptul că la începutul activităţii sale a luat apărarea
episcopului Eugenie, ,,care-l excelă prin protecţia sa, chemându-l în 1862 ca asesor consistorial şi
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profesor la Seminarul clerical din Cernăuţi”7. În anul 1866, Samuil a fost numit consilier
consistorial, apoi avea să intre ca profesor de tipic bisericesc şi muzică bisericească la Şcoala de
cântăreţi şi la Seminarul clerical, refuzând oferta lui Eugenie Hacman de a deveni profesor la
Institutul Teologic.
Părintele Samuil Morariu deputat, cărturar şi arhimandrit
1. Deputatul Samuil Morariu: A participat la viaţa politică în calitate de deputat al Curţii de
la Viena şi în Dieta Bucovinei de la Cernăuţi. În această calitate a apărat drepturile Bisericii
româneşti asupra Fondului religionar. Avea să intre în conflict deschis cu secretarul lui Hacman,
Schönbach din cauza atitudinii sale convergente poziţiei elementelor patriotice progresiste8. S-a
remarcat pe parcursul vieţii sale ca un om integru şi patriot, calităţi evidenţiate mai ales după
numirea lui ca predicator la Catedrala din Cernăuţi, unde „obligaţiile profesionale s-au amplificat
în volum şi importanţă”9.
2. Cărturarul Samuil Morariu: A participat la mişcarea naţională a românilor bucovineni.
A fost ales, în anul 1866, în funcţia de vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultură şi Literatură
Română din Bucovina. „Şi de aice începe adevărata activitate a Î.P.S. Silvestru, care l-a rădicat
aşa de sus în faţa ţării”10. Părintele Samuil Morariu a fost printre primii cărturari care a analizat în
scrierile sale subiecte de interes naţional. Milita pentru înfiinţarea Mitropoliei Transilvaniei în
care să fie cuprinsă şi Biserica Greco-Orientală din Bucovina11. Această atitudine l-a adus în
conflict cu ierarhul său, dar remarcabilă este poziţia demnă avută împotriva abuzurilor acestuia.
Drept urmare „episcopul Eugenie l-a oprit de la săvârşirea celor sfinte”12. Atunci, tineri
intelectuali, precum I.G. Sbiera, văzând că neînţelegerile dintre episcop şi Samuil Morariu–
Andrievici au ajuns la un grad aşa mare, spre a nu-l lăsa pe Samuil să demisioneze de toate
funcţiile sau să se retragă într-o parohie sătească, după cum umblau zvonurile, i-au trimis acestuia
o scrisoare, în care i se scria că îl roagă ,,să nu părăseşti serviciul care-l ocupaţi cu demnitate şi cu
consimţământul nostru...”13.
Samuil Morariu a răspuns preoţilor printr-o scrisoare, că: „Biserica a fost pururea limanul
naţionalităţii, iar naţionalitatea română a fost sprijinul Ortodoxiei”14. Chiar dacă i-au fost retrase
funcţiile el decis să rămână la Cernăuţi. Măsurile luate împotriva lui Samuil Morariu l-au făcut să
lupte cu mai multă hotărâre. Astfel, întărea poziţia lui Gh. Hurmuzachi care la prima „adunare
poporală” pentru autonomia Bisericii bucovinene, spunea: „Starea Bisericii pentru noi este o
cauză de viaţă şi de moarte, de la ea atârnă mântuirea, cultura, înaintarea, fericirea poporului şi
viitorul lui”15. După moartea lui Eugenie Hacman (1873), mitropolitul Teofil l-a repus pe
părintele Morariu în toate funcţiile şi drepturile sale.
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3. Arhimandritul Samuil Morariu: În următorul an a intrat în cinul monahal sub numele de
Silvestru16. S-a retras la Mănăstirea Dragomirna17, unde a fost numit egumen. Această funcţie a
ocupat-o până în 1877, când, după moartea lui Teofil Bendela18, noul mitropolit Teoctist
Blajevschi (1875-1882), l-a numit pe Silvestru Morariu, la 1 aprilie, arhimandrit diecezan şi vicar
general al Arhidiecezei Bucovinei. În perioada în care a stat la mănăstire, în anul 1875,
Universitatea din Cernăuţi i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa19. După moartea
mitropolitului Teoctist, a deţinut funcţia de locţiitor până în anul următor (1880), când, la 12
martie, a fost numit prin decret imperial arhiepiscop şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei.
Silvestru Morariu era caracterizat drept un „bărbat onorat prin încrederea totală a enoriaşilor
Bisericii Greco-Orientale din Bucovina şi care s-a distins printr-o comportare morală în credinţa
faţă de împărat şi de Casa Imperială”20. Această distincţie a primit-o când avea vârsta de 62 de ani
şi avea să păstorească în Bucovina timp de 15 ani. Slujba de sfinţire a avut loc la 6/18 aprilie
1880, în Biserica Sf. Treime din Viena. Când s-a întors de la Viena, după ce a fost sfinţit ca
mitropolit, Silvestru Morariu a fost aşteptat la Cernăuţi cu pâine şi sare de mii de oameni.
Mitropolitul Silvestru Morariu
1.
Numirea mitropolitului Silvestru Morariu:
Instalarea în scaunul mitropolitan al Catedralei din Cernăuţi a avut loc la 27 aprilie/9 mai
188021. Ceremonia instalării a urmat un ritual. Clericii l-au îmbrăcat pe preasfinţitul episcop şi
mitropolit cu mantia, iar cantorii i-au cântat de trei ori ,,Întru mulţi ani!”22, comisarul imperial,
însoţit de trei reprezentanţi laici, a sosit la Biserica Catedrală din Cernăuţi, unde, împreună cu
episcopii, clerul şi mirenii l-a întâmpinat pe noul mitropolit. ,,Acesta, îmbrăcat în veşminte
frumos împodobite, specifice momentului şi ţinând într-o mână toiagul arhieresc, a fost condus şi
aşezat pe scaunul episcopal. După aceea, comisarul imperial a citit decretul prin care îi era
încredinţată noua funcţie, apoi diploma de numire ca arhiepiscop şi mitropolit”23.
Meritele acestui brav bucovinean erau recunoscute atât de români, cât şi de către străini.
Episcopul Romanului, Melchisedec Ştefănescu24 spunea despre Silvestru Morariu, că
„Mitropolitul, prin frumoasele sale calităţi ştiinţifice şi morale, prin înţeleapta şi părinteasca sa
administraţie şi prin devotamentul său pastoral, este primul arhipăstor român, ce eu am văzut în
viaţa mea cu calităţi corespunzătoare demnităţii sale; şi dragostea lui către naţia sa este mai
presus de toate”25. Despre prietenia dintre Melchisedec Ştefănescu şi Silvestru Morariu a scris
Simeon Reli26, care arăta, că: „episcopul a avut multe şi valoroase legături cu cei mai distinşi
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reprezentanţi ai bisericii şi culturii româneşti din Bucovina: Silvestru Morariu, cu renumiţi
profesori ai Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, V. Mitrofanovici, arhimandritul Miron Călinescu,
Eusebiu Popovici şi alţii”27.
2. Mitropolitul Silvestru Morariu, un factor de echilibru:
În timpul disputelor politice dintre români, mitropolitul Silvestru a acţionat pentru păstrarea
echilibrului în interiorul Bisericii pe care o conducea. S-a remarcat ca un foarte bun organizator.
A ştiut să fie aproape de cei din subordine, făcea mereu vizite în dieceză, lua contact cu preoţii şi
credincioşii. A urmărit ridicarea nivelului de instrucţie al clerul ortodox, în acest sens s-a îngrijit
de şcoli. De asemenea, a sprijinit construirea şi înfrumuseţarea locaşurilor de cult. Sub
îndrumarea sa, profesorul Eusebie Popovici a scris un: Studiu pregătitor pentru întâiul Congres
bisericesc în arhiepiscopia Bucovinei, în care analiza autonomia şi organizarea constituţională a
Bisericii din Bucovina şi populariza statutul de la 187128.
Schimbarea de guvern la Viena şi venirea feudalilor autonomişti la putere, care aveau să
guverneze 14 ani, până în 11 noiembrie 1893, a influenţat favorabil rezolvarea doleanţelor
românilor, anume deschiderea Congresului bisericesc29.
3. Congresul bisericesc în arhiepiscopia Bucovinei:
Prin decretul imperial din 19 iunie 1882 s-a anunţat convocarea Congresului pentru data
de 14 iulie. La deschidere lucrărilor, mitropolitul a rostit următoarele cuvinte: „Iată că, în urma
urmelor, ajunserăm ziua care, după cuvintele psalmistului, a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi
să ne veselim întru dânsa; ajunserăm a vedea îndeplinită o dorinţă de obşte a fiilor maicii noastre
Biserici, pe cât de veche şi îndreptăţită, pe atât de fierbinte şi de înteţită; ajunserăm a vedea
adunaţi: arhipăstorul şi reprezentanţii patronilor parohiali, ai clerului şi ai poporului eparhial spre
a începe lucrul cel mare şi mântuitor al autonomiei bisericeşti; ajunserăm a serba ziua deschiderii
Congresului eparhiei noastre dreptmăritoare a ducatului Bucovinei”30.
În următoarea zi, a fost votat statutul Congresului şi regulamentul de alegere. La acest din
urmă punct s-a hotărât ca în alegerea mitropolitului să se ţină seama atât de propunerea
participanţilor şi de numirea făcută de împărat. Acest nou statut trebuia să fie aprobat de către
guvern, care nu şi-a dat avizul favorabil. Statutul a rămas în arhivele Ministerului de Culte din
Viena, timp de 10 ani. În tot acest timp, neobositul mitropolit nu a încetat să facă demersuri către
autorităţile imperiale, chiar dacă rămâneau fără răspuns. În sfârşit, la 31 mai 1891, a primit
răspunsul favorabil.
4. Activitatea mitropolitului Silvestru Morariu:
Totodată, mitropolitul s-a îngrijit ca arhidieceza sa să implice în planurile societăţii. Interesat
fiind de soarta copiilor a publicat un număr impresionant de manuale şcolare pentru clasele
primare. A scris numeroase cărţi şi manuale pentru seminar şi pentru Facultatea de Teologie, dar
şi în folosul bucovinenilor. În timpul arhipăstoririi sale a insistat ca în fiecare sat să fie deschise
biblioteci, care să fie la îndemâna oamenilor de rând. A sprijinit moral şi material (cât a fost
posibil) vârfurile intelectualităţii române din Bucovina, trimiţându-le la studii în străinătate.
În anul 1882, s-a terminat construcţia Palatului Mitropolitan din Cernăuţi31, început de
episcopul Eugenie Hacman, şi tot în acelaşi an, la 14 octombrie, s-a sfinţit Biserica Sf. Paraschiva
din Cernăuţi, biserică zidită din piatră.
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În următorul an, o întâmplare neplăcută îi întunecă viaţa personală a mitropolitului. Chiar de
sărbătoarea Botezului Domnului din 1883, i-a murit fiica, Iuliana. Înmormântarea a avut loc la 9
ianuarie 1883, în prezenţa mitropolitului Silvestru, slujba fiind oficiată de arhimandritul Miron
Călinescu32.
Toate încercările din viaţa particulară nu i-au întrerupt mitropolitului activitatea rodnică din
dieceză. Cu binecuvântarea şi sprijinul său s-au ridicat peste cinci zeci de biserici parohiale,
majoritatea cu ajutoare din Fondul religionar33. Peste tot, pe unde ajungea mitropolitul, era
aşteptat de o mulţime mare de oameni şi cu procesiune bisericească, ca semn al preţuirii pe care îl
aveau faţă de vlădică. În primăvara anului 1884, a participat la Viena, la dezbaterile Senatului
Imperial, unde s-a întâlnit cu episcopii Zara şi Cataro, ocazie pe care a folosit-o pentru a pregătii
deschiderea Congresului bisericesc. Întâlnirea a avut loc în Biserica Greacă.
Silvestru Morariu s-a îngrijit şi de respectarea memoriei înaintaşilor săi. În anul 1884 „Înalt
Prea Sfinţitul a strămutat sicriele cu osemintele episcopilor răposaţi – Dositei, Teofil şi Teoctist din cripta provizorie, în cea nouă a capelei zidite în cimitirul din Cernăuţi”34.
Mitropolitului Silvestru Morariu şi etniile din Bucovina
1. Conflictul cu rutenii:
În timpul păstoririi sale avea să se confrunte cu tot mai multe conflicte interetnice în
Bucovina. Tensiunile erau în special între ruteni şi români.
Rutenii au venit din Galiţia şi majoritatea erau uniţi (papişti). Un număr foarte mare dintre
ei, mai ales cei din pătura de jos, au trecut la religia ortodoxă. „Numai intelectualii ruteni care sau aşezat la oraşe au rămas fideli confesiunii lor şi şi-au întemeiat în cele din urmă câteva biserici
greco-catolice”35. În jurul anului 1870 rutenii au înfiinţezat „societăţi poporale”, cabinete de
lectură şi adunări săteşti ca să-şi omagieze poporul şi să-l conducă la o ţintă bine stabilită. Pe plan
religios au înregistrat un avânt tot mai mare. Totodată, au amplificat defăimările la adresa
românilor bucovineni. În dosarele din „fondul Mitropoliei”, atât cele din Cernăuţi, cât cele din
Suceava şi Bucureşti, se găsesc reclamaţii făcute de către ucrainenii veniţi în Bucovina împotriva
preoţilor români, cele mai multe din ele invocând refuzul celor din urmă să slujească în limba
ucraineană.
Un exemplu este documentul în care „Ucrainenii din Ceahor fac plângere împotriva
preotului Artemie Berar, deoarece folosea limba română în cadrul slujbelor”36. Nu este vorba doar
de un exemplu izolat. Îl regăsim în toate satele unde preoţii români opuneau rezistenţă alături de
popor. Mitropolitul Silvestru referitor la aceste realităţi, fără a fi părtinitor, mărturisea: ,,ştim ceea
ce este şi în obşte cunoscut, că lumea din zilele noastre este pretenţioasă şi dispusă a critica toate,
eară mai cu seamă conduita clerului”37.
De asemenea, era nemulţumit de starea morală a poporului, menţionând factorii care
generaseră acea stare ,,recunoaştem şi ispitele, cărora sunt espuşi poporenii noştri de la ţeară din
partea a fel de feliu de agitatori şi seducători. Însă şi aceasta este autoritate, unde păstoriul de
suflete dezvoltă toată poterea sa de învăţătoriu şi străluceşte înaintea poporenilor săi prin
religiozitate şi moralitate”38. Din documentele arhivistice cernăuţene, reiese că mitropolitul era de
părere că nici un preot nu poate fi atins de intrigi, dacă este un bun păstor şi un bun pedagog.
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Mitropolitul insista ca preoţii să dovedească o înaltă moralitate, ca exemplu să fie ,,pietatea
păstorului în de obşte, iar mai ales la săvârşirea funcţiilor liturgice”39.
2.
Apărarea drepturilor româneşti în faţa autorităţilor austriece:
Opresiunile asupra românilor au continuat din partea autorităţilor. Acestea s-au răsfrânt şi
asupra mitropolitului Silvestru Morariu, care prin activităţile sale a reuşit să stârnească
nemulţumirea oficialităţilor statului, fiind considerat iredentist. „Însuşi împăratul Franz Iosef, cu
prilejul unei audienţe, l-a primit pe Mitropolitul Silvestru prea puţin graţios şi puţine luni după
acea audienţă s-a prezentat la mitropolitul Silvestru guvernatorul provinciei şi l-a provocat în
numele primului ministru Taaffe să-şi înainteze demisia din scaunul arhiepiscopesc”. Mitropolitul
Silvestru având o ţinută demnă şi dârză i-a răspuns împăratului, că „acest ordin poate domnul
prim-ministru să ţi-l dea dumitale, care eşti slujbaşul lui; eu sunt capul suprem al unei Biserici
independente, autocefale şi voiu sta în fruntea Bisericii mele, câtă vreme îmi va fi îngăduit de
Bunul Dumnezeu”40. După acest incident mitropolitului nu i s-a mai cerut demisia. Însă faptul că,
în continuare „stingherea” autorităţile vieneze, reiese din cuvintele înaltului ierarh adresate unui
ministru: „pentru unele aspiraţiuni la funcţiuni, viaţa umilinţei mele durează prea mult” 41.
Era dificil să accepte autorităţile catolice un apărător al Ortodoxiei atât de înverşunat!
Aceasta venea în condiţiile în care prozelitismul catolic prindea un contur tot mai pronunţat.
Abuzurile pe care le săvârşeau catolicii, erau cunoscute de către mitropolit. Un exemplu este cel
de la Cernăuţi, unde funcţiona o mănăstire de călugăriţe. Aici erau primite fete de confesiune
ortodoxă, la vârste foarte fragede. Majoritatea acestora erau rebotezate în rit catolic, fiind
considerat invalid botezul ortodox42.
La insistenţele mitropolitului, la sfârşitul lunii mai 1891, ministerul de resort a trimis o
instrucţiune guvernatorului Anton Pace43 prin care îi cerea acceptarea organizării Congresului
bisericesc, pe baza regulamentului din 1871 şi nu pe baza celui adoptat în 1882, pentru că ultimul
avea prevederi contrare intereselor statului. La 18/30 septembrie 1891, Anton Pace a comunicat
propunerile guvernului în faţa Congresului, dar demersul său a eşuat şi a intrat în conflict cu
mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici. Exacerbarea stării de tensiune dintre guvernator,
mitropolit şi politicienii români s-a produs după cuvântul de deschidere al congresului ţinut de
înaltul ierarh44.
Deschiderea Congresului a avut loc la 18 septembrie 189145. Românii erau nevoiţi să-şi
formuleze din nou cererile lor, având condiţia să nu se facă referire la Fondul bisericesc şi la
alegerea mitropolitului. S-a motivat că rezolvarea acestor chestiuni erau rezervate exclusiv
Coroanei de la Viena.
În calitate de comisar imperial a fost numit guvernatorul Pace, care a luat parte la şedinţe.
Era un puternic susţinător al rutenilor şi, datorită situaţiei politice încordate, avea prilejul să-i
susţină pe plan religios. Încă de la început, s-a văzut că avea intenţia clară de a zădărnici lucrările
Congresului. Imediat după cuvântul de deschidere, rostit de către mitropolit, guvernatorul Pace a
intervenit reproşându-i că a atins în cuvântare problema românilor din celelalte spaţii geografice,
în loc să discute despre românii şi rutenii care făceau parte din Biserica bucovineană. Atmosfera
era încărcată. Atitudinea tot mai făţişă de sprijinire a ucrainenilor şi combatere a tendinţelor
naţionaliste exprimate de români nu au făcut decât să încingă spiritele46.
39

A.S.R.C., loc. cit., f. 65.
Euseb Popovici, Mitropolia Bucovinei în primejdie?, Suceava, f.e, 1937, pp. 11-12.
41
Constantin Morariu, Cursul vieţii mele - Memorii, ediţie îngrijită de Mihai Iacobescu, Rădăuţi, Editura
Hurmuzachi, 1998, p. 84.
42
Constantin Hrehor, Silvestru Morariu Andrievici, Editura Timpul, Iaşi, 2009, p. 91.
43
Contele Anton von Pace a fost guvernatorul Bucovinei în perioada 1 august 1891-17 mai 1892.
44
Vlad Gafiţa, Iancu Flondor (1865-1924) şi mişcarea naţională a românilor din Bucovina, Iaşi, Editura
Junimea, 2008, p. 45.
45
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii…, vol. III, p. 188.
46
Mihai Ştefan Ceauşu, Parlamentarism…, p. 311.
40

Nemulţumirea era evidentă la românii participanţi. După ce situaţia a fost ameliorată,
deputatul Iancu cavaler von Zotta47 i-a cerut guvernatorului Pace să-i dea în scris, în limba
oficială a Congresului (română), motivele pentru care a fost amânată deschiderea lucrărilor. De
asemenea, i-a cerut ca toate întrebările referitoare la congres să le adreseze în limba română.
Guvernatorul a refuzat şi a luat decizia să dizolve adunarea48.
După eşecul suferit datorită închiderii Congresului, românii, al căror naţionalism era tot mai
pronunţat, îşi aşterneau nemulţumirile în ziare. Colegiile de redacţie aveau în vedere domenile
care aveau un impact asupra educării tineretului în spirit naţional şi au criticat în diverse articole
nedreptăţile şi atitudinea naţionalităţilor din jur faţă de poporul băştinaş.
Silvestru Morariu-Andrievici, deşi ştia că atitudinea lui nu va rămâne fără urmări, s-a
împotrivit introducerii limbii rutene în administraţia bisericească, de asemenea s-a împotrivit
încercărilor Guvernului de a cumpăra domeniile bisericeşti din Rădăuţi.
Pentru ca preoţii să poată duce o viaţă decentă, a insistat ca salariile acestora să crească 49.
Încă din 1886, pentru clerul care slujea în localităţile de la munte, din cauză că „păstorirea
sufletească era foarte grea, le-a dat un adaos la salar din Fondul religionar şi anume: parohilor,
câte 100 de florini, iar preoţilor de ajutor câte 50 de florini pe an”50.
Silvestru Morariu, o viaţă închinată Bisericii Ortodoxe Române
De o însemnătate covârşitoare pentru românii bucovineni, au fost sărbătoririle
mitropolitului: cei 70 de ani de viaţă, serbare a cărei splendoare a fost „numeroasa prezenţă a
diecezanilor”51. A urmat apoi serbarea celor zece ani de arhipăstorire (26-27 aprilie 1890), când,
începu o manifestare în piaţa Elisabeta, unde erau aprinse 1000 de torţe. De acolo lumea a plecat
pe strada templului şi a Universităţii până la reşedinţa mitropolitană, unde, „înaintea balconului se
posta mai întâiu corul festiv, ce consta din 100 de cântăreţi, apoi ceva mai departe muzica militară
a regimentului de infanterie 41[„Arhiducele Eugen”] şi prinpregiuriu în linie şerpuitoare se înşiră
purtătorii faclelor”52.
La 29 iunie/11 iulie 1893, se împlineau cincizeci de ani de preoţie. Şi cu această ocazie
mitropolitul Silvestru era înconjurat de cei pe care îi păstorea. În toate bisericile din arhidieceză
au avut loc slujbe de mulţumire lui Dumnezeu pentru frumoşii ani pe care acest om al Bisericii îi
închinase lui Dumnezeu şi enoriaşilor săi.
În următorul an participă la „sfinţirea capelei din Viena”53, însă apăsat de povara anilor şi a
greutăţilor duse, activităţile sale aveau să se reducă simţitor. La începutul anului 1895, părintele şi
publicistul Artemie Berariu54 (fostul său ginere), care i-a rămas aproape, declara în „Candela”, că
starea sănătăţii părintelui era precară. „Î.P.S. Mitropolitul nostru Silvestru, după cum suntem
informaţi, s-a îmbolnăvit greu. Avem toată nădejdea în Bunul Dumnezeu şi Arhipăstorul cel din
ceruri, că El, prin rugăciunile preoţilor şi ale tuturor credincioşilor din dieceza noastră se va
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îndura a ridica în curând pre arhipăstorul nostru din patul durerilor şi necazurilor sale, ca fiind din
nou întărit să ne poată întări şi pre noi întru lauda şi preamărirea lui Dumnezeu”55.
Pentru însănătoşirea mitropolitului, au făcut eforturi mari doctorii I. Vlocinschi şi G. Onciul,
dar nu s-a mai putut face nimic. La 31 martie/12 aprilie, şi-a chemat familia, dându-i părinteasca
binecuvântare şi şi-a luat rămas bun. După aceea l-a trimis pe Ilie Dimitrovici56 să facă pregătirile
pentru înmormântare. A doua zi, a fost spovedit de către călugărul Nastasi, iar Sf. Împărtăşanie a
cerut să i-o dea nepotul său Pr. Constantin Morariu. „În noaptea de duminecă spre luni, când
orologiul reşedinţei mitropolitane a bătut ora 2:00 după miezul nopţii, mitropolitul a zis celor din
jurul său: <la cinci oare voi fi gata> şi aşa s-a şi întâmplat”57.
S-a stins din viaţă la 3/15 aprilie, iar „ştirea despre moartea lui a pus în mişcare toată ţara.
Toţi se grăbiră a depune, drept mulţămită eternă, cel puţin încă o lacrimă, apoi mai o lacrimă - pe
sicriul şi mormântul lui”58. La Viena, ortodocşii s-au îmbrăcat în doliu. Ziarele erau pline de
mesaje de condoleanţe şi de apreciere a celui ce a fost în fruntea Bisericii şi în fruntea unui popor
greu încercat. „Pentru atitudinea sa naţională şi prin munca sa neobosită pentru binele Bisericii şi
al neamului, Silvestru a ajuns cel mai popular arhiereu din câţi a avut Bucovina. Fu înmormântat
în cripta mitropolitană din cimitirul din Cernăuţi, sincer jelit de diecezanii săi români”59.
Prin lupta sa de o viaţă pentru binele Bisericii şi al poporului român, ,,Silvestru Morariu
poate fi considerat cel mai de seamă ierarh din Biserica românească din Bucovina”60. Şi pe bună
dreptate „se poate numi mare, că el nu numai că era un arhiereu vrednic, dară şi un înfocat
naţionalist român”61, pentru că a trăit şi a luptat pentru poporul din care însuşi făcea parte62.
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