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| PREFAŢĂ. 

Când în primele zile ale lunci Iuliu am fost 
început se tipăresc studiul de legislaţiune compa- 
vată asupra căsătoriei, n'aveam cunoștință și nici 
cetisem memoriul Sântului Sinod asupra „Papis- 
mului şi starea actuală a Bisericei ortodoxe în 
Regatul României, de Eminenţia Sa Episcopul de 
Roman,“ $i nici cunoșteam enciclica înaltei noa- 
stre autorități eclesiastice din 15 Iuniu, prin care - 
„libera cugetare“ se defineşte : „disprețul tutu-" 
vor legilor umane şi religioase.€ . 

„Începusem deja tipărirea coalei a III în care 
fac analiza şi critica desbaterilor din Constituantă, 
asupra art. 22 din Constitaţiuhe, când. avuseiu [e- 

„ricivea să primesc memoriul Sântului Sinod. 
„Prima şi repede ochire aruncată asupra “a 
cestui memoriu, mărturisesc, ma fost lăsat întăia 
dată indiferent; studiul seu, înse, de-aproape, a- 
dăne na măhnit, ca se nu zie ceva mai mult ! 

'Pratând materia căsătoriei, cu ocaziunea ana- 
zei şi a criticei deshbaterilor din  Constituanta . 
de la 1866, precum şi cu ocaziunea eritieci ce 
făceam decisiunei Inaltei Curți de Casaţiune cu 

“data din 94 Fevruar, 1879, ne apărat trehuca să 
„Yorbese despre relisiune, despre Sântele cărţi bi- 
sericești și despre Canoanele' din Pidalion. "Când 
iată că tocmai în mijlocul liniștitelor mele studii



. 
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pur științifice, se ivesc și întră în cabinetul met 
de lucru, doi îngrozitori balauri: „memoriul“ și 
„encielica. Sântulni Sinod!....* %). 

lie spanmă, fie simţiment de lumească curte- 
nic, am căutat şi mam silit, pe cât prin putință 
me-a stat, ca să umblu foarte scu binişorul pe lâncă 
oaspeții aceștia, în adevăr, doi uricioşi balauri! 

Văzind, înse, că balaurul „Eneielica se apucă 
la ceartă cu: mine, despre „libera cugetare: pe 

care mi-o definește, scut şi cuprinzetoriu, în 
doue cuvinte: „dispreţ a tuturor legilor divine şi 
umane“; iar pe de alta, balaurul cel mai-cu cap 
„memoriul Sântului Sinod: că atacă şi chiar in-. 
sultă, prin unele fraze, societatea laică, ca profesor 
şi ca creștin ortodocs de răsărit. iar mai cu samă 
şi ca vechiu anaonost a mult vrednicului de a- 
mintire Mitropolit Veniamin. m'am crezut în drept 
și chiar datoriu ca se respund la provocarea ce 
aşa din senin ne-au aruncato nouă laicilor, Sânţii 
şi sufletești -noştri păstori Bisericești din Sântul 

“Sinod, trimeţindu- -ne cu înfr icoșate chiote şi cu în- 
" orozitoare șuerături * 5) doi nemilostivi monstri, unul 
purtând numele - „memoriul Papismului,: și altul 
botezat „encielica Sinodală.“ | 

Măvturisese că, făcând adiţiunea oarelor de 
luevu, trei sute oare cel puţin. am studiat, am 
cetit și m'am muncit, numai pentru ca se con- 
ving odată pe aceşti doi “balauri precum şi pe 

=), Diavolii și balaurii jucând un mare rol in Christianismul 
primitiv și. in scrierile sânte bisericeşti, cred că nu voiu 
displiicea Sântului Sinod dacă le voit intr cbuința şi eu. 

**),  Espresiunele sunt culese de prin viețele Sânţilor, și 
- anume din căsătoria fetei Senatorelui Proterie po- 

vestită de Eladie, ucenicul marelui Vasilie. Pe lângă 
această poveste, canoniea mea critică cuprinde și 
altele, -
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născătorii lor, că și în această țeară ortodoxă de 
răsărit. se pot wăsi oameni cari, fără se poarte. pe 
cap cuculionul (poteap) in catefea: sau castor con-" 

-fecționat, şi fără se aibă oradul de Doctor în 
„"Theologie, au, totuşi, atâta bun simț natural, spre 

a controla, esamina; judeca şi apoi provoca o promptă 
indreptare şi în cele așa numite „spirituale 1.2 

Memoriul Sântului Sinod, Eneiclica sa de la 
15 luniu, pot, dupe mine, figura ca puternice 
considerente în decisiunea de condemnare ce iu- 
suși şi-a rostit?o înalta această autoritate eclesiastică ! 

Șrn adevăr, probez prin canonica mea critică. 
că memoriul savantului Prelat de la Roman se 
nvărteşte, și pe faţă şi pe dos, întrun cere vicios; 
pe- ici, colea, parcă țar da senţelegi că întră de-a 
binele in ideile moderne de secularizare, când de- 
odată te trezeşti că face o subită învăntitură, e: 
de-acelea de la priveliştele lumești, revenind, fie 
din nebăgare de samă, fie din teamă pentru  Ca- 
„noanele Ecumenice asupra micului pas cel făcuse 
în domeniul progresului, doctrină ce este consacrată 
de chiar mântuitorul Domnul nostru Isus Christos. 
Demonstrez de aseminea că. dacă ne-am fi ţinut 

„de canoane şi dacă ne-am fi luat după vieţele 
„Sânţilor Părinţi, noi n'am fi putut face nici cel 
„mai mie pas “pe calea dreptei judecăţi, progresul 
omenirei, nici mam fi putut vota Constituţiunea 
și pune mai cu samă în Capul ţărei” un Domn 
Catolic. Mai probez că întreaga noastră, societate, 
dacă e vorba se ne ținem de canoanele din Pidalioa, 
este picată sub grea aturisenie cu chiar înalții noștri 
Prelaţi în cap!..... Inti'un cuvânt, cu tot: respectul 

„manifestat de Sinod pentru canoane, dovidese că chiar - 
memoriul conține și el propuneri ante-canonice, - '.
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Aceste punte şi alte multe nu le invăluese 
in fraze goale, ci le' demunstrez prin canonica 
mea critică, 
«Mai mult de cât atât, memoriul de şi seri 
inb'un stil limpede şi curgătoriu, după slaba mea 
minte, nici are. meritul de a ne apara cu argu- 
mente puternice, contra propagandei Catolicismu- 
lui. “Terenul pe care se pune Sinodul, invocând 
ortodocsia strămoşilor noștri, carii, în nevinovăția 
Şi curăţenia lor de inimă. credeau în vrăji, în 
farmeci, în draci înbracaţi in leșeşte *), ovtodoesie 
in care nici înalții noștri Prelaţi nu mai cred as- 
tăzi, este un teren de năsip pe care nu poţi clădi 
nimic de solid. A recunoaște apoi, că canva- 
mele noastre sunt: identice cu canoanele Bisericei 
Latine și la moment a afirma, că noi, Stat inde- 
pendent, nam îi în stare să trimetim episcopi și 
milropoliți în ţerile creştine, căci „Canoanele 
se opun“, este a leoa și inchina societatea ci- 
vilă, societăţei spirituale, este a pune Suverani- 
tatea Naţională sub papucul Sinodului, este, in- 
tun cuvânt, a resturna principiile noastre de 
drept public şi constituțional! 

Canonica mea critică combate și ea Papismul ; 
dar, îl combate pe motive cu totul altele de 
acele ce le desvălește memoriul. Când combat 
propaganda Catolicismului. mă pun pe terenul 
de interesul. social, de Suveranitatea Naţională, 
căci în epoca aceasta de secularizare a societă- 

5). In acest moment caut în viețele Sânților se găsesc 
și un drac îmbracat în strae prusienești sau aus- 
triecești. Del voiu gâbui, 1 voiu presenta Sântului 
Sinod în București chiar, când, în partea II-a, la Ca- 
pitolul III, voiu vorbi puțin și despre viața călugă- 
vilor, fie apuseni, fie răsăriteni,
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ților moderne, după Constituţiunea noastră, n'avem 
mai mult alianță între. dreptul . divin: şi dreptul 
uman. “Savantului Prelat de la Roman; precum 
și ântului Sinod le-au scapat din vedere că 
conubiul dintre dreptul divin și dreptul uman ce 

„esista în timpul strămoșilor noştri, astăzi a dis- 
părut, cedând locul seu principiului de Suverani- 
tate. Naţională, Suveranitate care este! foarte ego- | 
istă și. capricioasă, ne suferind pe nime sei: caleo 
prerogativele. e 

A mănținea un - mai indelungat timp legea 
“actuală constitutivă a Sinodului, ar. fi implicita 
mente a recunoaște și perpetua dreptul la zece. 
sau - cinci-spre-zece Arhierei de a respândi în 
țeară: temeri. ne-întemeete; -ar fi, ai autoriza se-mai 
vină se declare, în faţa lumei. că progresul ce 
Fam făcut este vesultatul ideilor ante-religioase şi 
ante-creștine străine, idei pe care după memoriul 
cetit în Sinod, societatea și cea, bătrână și cea mai 
tănără le-au importat din străinătate ; ar îi,-în a- 
divăr, a slăbi, simţul religios; ar fi, întrun cu- 
vânt, a duce, cu nişte atare idei, Biserica stră- 
moşilor noștri spre o desăvărşită cădere. | M0- 
rală .. 

Critica mea canonică precum și întregul meu 
studiu sper că vor proba pănă Ja evidenți COn- 
vingerea ce me-am format. 

Am fost început o publicare pu- -scionţificiă, 
și silit mam văzut de a mă abate din această 
cale, provocat și înspăimântat fiind” de uricioșii 

: aceşti doi balauri „memoriu“ și „encielică:, carii, 
braţ la braţ, cutricră astăzi țara, de la un capăt 
Ja altul!.... | a 

Jată, în scurte vorbe, rațiunele pentru care
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am crezut de cuviință ca se împart studiul .meu 
de lezislaţiune comparată, in doue părți : | 

Partea l-a pe lângă, „considerațiuni senerale“ 
Și „un mic istoric“. cuprinde doue! capitole: 

Primul capitol : Desbaterile din. Constituantă 
asupra art... 22. din Constituţiune, anotate și ur-, 
mate. apoi de o analiză şi critică. | 

| AL .doilea capitol cuprinde „doctrină incertă 
a Inaltei Curți de Casaţiune“- asupra art. 22 
Const. şi: 129 din Cod. Civ, iarăşi cu 0 critică, - 
şi-eu citațiuni de imposibilității absurdități ca- 
NOILE. i 
„În capitolul al IIL-le, urmă se. vorbese despre 

căsătorie din punctul de vedere a reliciunci nous- 
tre, -Visila, inse; neprevâzută a balaurilor” Sântului 
Sinod, mau silit se încep mai 'nteiu -cu profesiu- 
nea mea dle credință ca creştin ortodues de răsă- 
rit, Şi se termin apoi prima această parle cu 
„eanonica critică la adresa Sâutului Sinod.“ 

Partea Il-a pe care o pun, luna viitoare, sub 
lipar, va: cuprinde iarăși done capitole, vreu se vic 
va începe cu: . _ 

Capitolul IIL: Căsătoria din punctul de vi- 
dere a religiunei noastre. | 

In acest Capitol voiu vorbi in mud lacunie 
și „Spiritual“ și despre Viața monahală. 

" Vapilolul IV va fi consacrat la „Secularisarea 
căsătoriei“. - e o 

Capitolul acest din ummă va cuprinde impor- 
ante desvoltări din punctul de videre civil inler- 
naţional, | | | 

Cred că fuc un real serviciu țărei mele, prin 
publicarea acestui stndiu de legislațiune comparată. 

y
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Cine va cugeta de alt-feliu de cum am cu- 
etat, măre decât se ice condeiul în mână. 

Duelul acest de condeiu va fi şi o puter- 
nică dovadă pentru Sântul Sinod, că și societatea 
laică posede un balaur și mai înficoșat, cu nu- 
mele „libera-cugetare,* podoabă esclusivă dată 
“numai omului cuvântătoriu Ş'inţelegătoriu.... | 

ȘI deci, termin, zicând: fiinţa “care nu. in- 
țelege cec insemnează și ce: preţ ne-stimat ar 
această podoabă, cucerirea cea mai bine-făcătoare 
a societăţilor moderne, acela, dupe :mine,: nu nu- 
mai că nu este în stare a se pune în contact 

„cu: D-zeu, dar nici: ştie, iubi, admira ȘI înălța 
la Ceruri pe Urzitorul a toală-lăptura, D-zeul cel 

„adevarat, iar nu D-zeul acel „Sluţit de institu- 
tiunele  Monahale, fie acele instituțiuni „de ritul 
Apusan, fie ele chiar de ritul Răsăritean. o 

Iași, 1883 August 18, 

G. Manzescu,
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Rezumatul Matoriilor. 

ŞI. 

Consideraţiuni generule, 

Căsătoria datează de când lumea—Muerea 
dupi Chiriacodromion.— Dovadă despre bunele mo- 
ravuri 0 dă numai Statul acela in care căsătoria 
este respectată.—Disereditul in care căsătoria, pi- 
case la Romani.—Abusurile divorțului şi onoarea 
acordată posițiunei de celibatariu, semnalează sfăr- 
şitul Republicei Romane. . ...... 

ŞI. 

Ale istoric 

Codicele Civil Alexandru Ioan (Cuza) seculu- 
rizază căsătoria. —Constituanta din 1866 face din 
căsătorie un contract iz, adecă și religios și 
civil în acelaș timp.—Problemul juridico-social : 
cum pot duce impreună traiu bun art. 22 const. 
cu art. 129 din cod. civ.2—De căsătorie sunt le- 
gate cele mai grave interese sociale.— Nimic mai 
funest și mui pernicios pentru o societate ca con- 
troversa asupra condițiunelor de validitatea căsă- 
torici.—Canoanele Bisericei urmează se fie puse 
in armonie cu ideile societăţilor în tot-ce con- 
cernă căsătoria. — Ordinea după care autorele isi . 

. + . . , propune de a trata conflictul dintre Constituțiune 
și codicele civil. . .. 

CAPITOLUL |, 
Discursurile rostite în Coustituantu din 1866 | 

cu ucusiunea art. 17 din proectul primitiv de Con- 
stiluțiane corespunzetoriu' actualului art, Da 
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Observare relativă la espunerea “de motive 
la raportul” și discursurile rostite înt'o adunare: 
epilat a 

Desbuterile Coustituuutei. 

Discursul d-lui Arist. Pascal. i 
Discursul d-lui C. Boerescu, anotat. , 
Discursul d-lui M. Costache, anotat. . .. 
Discursul. d-lui Chr, Cerkez . .. 
Discursul d-lui V. Pogor, anotat, .... 
Discursul d-lui A. Pascal, anotat, . . . 
Discursul d-lui N, Blaremberg, anotat, . .. 
Intrebările şi .respunsurile din Constituantă 

asupra inebiderei discuțiunei . 

Analiza şi critica desbaterilor din Constituantă. 

„Statul civil şi credința religioasă mau nimic 
de comun.—Dacă căsiitoria este o sântă taini— 
Căsătoria după canoane, Apostoli și Sânţi Părinţi, 
este un remediu spre potoliea -poftelor trupești. 

Comparare intre teoria Papala şi teoria N. 
Blaremberg: subordonavea legilor civile canoanelor 
Disericeşti 

Ce.este Pidalionul (notă) ... ...... 
Teminiseenţă din viaţa mea de scolariu, când 

profesorele de reliziune me-a dat se 'mvăţ pe de 
rost din Kiriacodromion „Duminica Curvavuluie. 

Tălcuirea la anteia epistolie a lui Pavel ce-a 
câtră Corinteni care se ceteşte in „Duininica 
Curcanul 

„Critica imoralei tălcuiri și cerirea de a 
revizui cărțile Bisericeşti . 

Observarea că din desbaterile Constituantei 
apare viderat adevărul acesta: că până la modi- 
ticarea codicelui civil. art. 22 din Const. m'are nici 
o forță obligatorie. . . . RR 

| CAPITOLUL II. 

Doctrina Inultei Curți de Cusaţiune: usupru 
art, 129 cod. cir. şi crt. 22 din Constitutie, -, 

| I 

«lucdienţa solemn de veintrare « Curţei de 
Casațiune pentru anul judecia 186. . , 

Discursul d-lui Grigore Piucescu, partea re- 
ativă lu organisațiunea familiei. . 

se 
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Respunsul primului Preşedinte, a defunre tului 
Scarlat Fâleoianu,. la acest discurs ....: 

La ce conclusiune ajungem, cetind ambele 
aceste discursuri .:. , , î. 

Actul prin. care. soții convin “asupra cduca- 
țiunei religioase este nul (notă). IE . 

Canoanele din Pidalion elative la impede- 
cările căsătoriei intre creștini. cu necreștini. ., 

Din Compendiul de "drept. canonic a lui. Șa- 
una. paragraful prin câre căsătoria cu ieretiei şi 
jidovi este opită.. . . 

Circulara Ministerului justiției din Moldova 
din 1851 adresati 'Tribunalelor prin care se pune 
iudatorire tribunalelor a nu recunoaşte căsătoriile 
mixte dintre pimtateni și catolici, și vice-versa . 

Conclusiune: Discursurile din 1369 de la 
Curtea de Casaţiune, consideră art. 22 din Con- 
stituțiune ca o povață morală firă de nici o sahc- 
nea 

II, 

Decisiunele înaliei Cusţi «de Casaţiune din 2 
Decemeve 1874 şi din 9 Octomurie” 1870 dupe 

-eaie căsătoria este un contract curat câil ..: . 
Decisiunea din 2 Decomvrie 1874 . : 
Decisiunea din'9 Octomvrie 1839... 
Analiză: Ambele aceste decisiuni le găsesc 

Îmdate 

UI. 

Decisiunea inaltei Curți din 24 Feciuariu 
1879, dup care căsătoria religioasă este obliga- 
foriă, și ofiterul stărei civile nu poate Pace al- 
stracțiune de impedicările editate pin legile. Bi- 
sereești . . 

Critica decisiunei - cu de : Casaţie din 
24 ler, 1879... . 

Canoanele bisericei pun stavilă progresului 
omenire . PR 

- Despotismul Bisericei. “Daţi Cezarului ce 
este al Cezarului, și lui-D-zeu ce este a lui D-zeu“ 

Dacă am fi urmat ideite, simțiminte'e și ere- 
dințele de priu canoane și cărțile sfinte, unele mai 
inguste și mai bizare de căt altele, noi n'am fi pu- 

tut vota” Constituţiunea, nici pune in capul țerei . 
uu Domn Catolie . PD 
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„Din Pidalion și din cărţile Sânte nu putem sii ue facem nici o idee asupra libertăţei omului. asupra drepturilor sale . . . . 
Inposibilităţi canonice . ...... 5 
Canonul din Pidalion velativ la muorea lo- godită cu altu. . . cc. 
Canonul din al -VI Sinod ecumenice ca nici clericii nici mirenii să se imprietenească cu cei de altă lege . PI 
Critică: toată societatea noastră, ca Domnul țerei in cap; este picată sub afurisenie . . 

CĂ, 
Canonul din Pidalion: despotism şi dispreţ 

pentru femei 
. 

| B. 
Canonul din Sinoadele Ecumenice ca fi «le 

preoți precum și laicii să nu meargă la priveliști meșter 

C. | | 
Ganoiiul Apostolilor ca să nu ne smuleem barbele, căci frumuseța ziditorul de D-zeu a fi- cut'o să fie pentru femei ., . . CR 

D. 
Canonul diaconiței.— Din Sinoadele Ecume- nice: model de eleganță de limbă bisericeascii, 
Critica Canoanelor și u doctrinei Curţei de Casaţiune, .. 
Puterea judeciară are misiune de a judeca despre constituţionalitatea unei legi i, 
Noui ipoteză de conflict intre Constituţiune și Cotlicele civil: art. 1402 Codicele civil cu art. 19 din Const, . 
Conclusiune . , CCD 
Serios şi juridic este. motivată asupra art. 22 

Const. și 129 Cod. civ. decisiunea majorităţei Cur- 
ței de Iaşi Secţ. II, din 11 Decemrrie 1878, pre- cum Și acea a minorităței tribunalului de Iași. 

APITOLUL III. 

Ceisăloria din: puntul de ridere n religiunei 
noaștie ortodore de răsărit: a 

Raţiunele profesiunei mele de credință ca ostodox răsăritean. , . 
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Canonica critică la adresa Sântului Sinod 
pentru acuzările și ideile esprimate prin memoriul: 
Papisnul și starea Bisericei nitodoze în Romă- 
nia, de episcopul Melhisedec. .. ..... . 

Constatarea şi descrierea ce o: înce memo- 
riul Sinodului, despre societatea noastră . . . . 

Profesiunea, mea de credință . . . 
Invățătura Apostolului Pavel cătră . Pre sbite- 

rii Bisericei Efesenelor: „Luaţi sama de voi în- 
şi-vă și de turma peste care Duhul cel Sânt au 
pus pe o Episcopii ca se pistoriți „Biserica lui 
Dieu , 

Desvoltarea acestei sublime învățături, faţi 
cu Păstorii noștri sufletești . . 

Esaminarea acuzărei Sinodului. 

Refuzul nostru de a mai crede în farmec, 
în vrăji, în draci imbracaţi in leșeşte, nu insem- 
nează stingerea simțului creştinesc. . . . 

Prima poveste: Cuvănt cum scoate dracul pe 
oameni din Biserici pănă a nu sfârşi căntarea— 
Reflexiumi.. 

A doua poveste: Căsătoria fetei Senatorelui 
Proterie povestită de Fladie, ucenicul Sântului 

Vasilie, cu comentarii . , 
A treia Poveste: Osânda' ami călugăr "fațar- 

nic, poveste .infricoșată cu balaur, spusă de Ata- 
nasie Presbitevul. Reflexiuni . . . , 

Alică paranteză la adresa Catolicismuului. 
„Poveşti  Catolicești.  Dominicanul Sprenger 

istoriseşte” cum 0 vrăjitoare a fermecat pe trei 
călugări o . . , , , 

“ Deţeta cum poate cineva călători prin aer. 
calare pe- un băț. O preumblare poetică prin văzduh. 

Opera lui Sprenger , Ciocanul vrăjitoarelor“ 
declarată fără de nici o rușine de facultatea teo- 
logică din Colonia că este conformă cu Sânta 
Seriptură . a. PER 

Imputarea” Sântalui Sinod că nu mergem re- 
aulat în Biserică . , . . . 

- Acuzarea este învechită și chiar paragrafi- 
: sită, căci și Sântul Ioan Gură de Aur acuza tot 

de aceasta pe creștinii timpului seu . . ... 
Reflecsiuni că Inalţii noştri Prelaţi nu mai 

pot detuna de la înălțimea Amvonului contra ere- 
ticilor, din causă că calcă canonul Sântului Va- 

+ 
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silie „mâncând cdărnuri care zădăvrese rupul si 
"nici resboae de necuriincioasc pofte“. ! 

Despre rugăciune. Inalţii “Prelați eşind din 
Biserică uită sfatul înțelept. de la leturohie. „eri 
nu pot sluji.și lui D-zeu și îmi Damona, (adecă 
dracului) 

-Desperarea că nu'mi. găsesc pe păstorul - su- 
fletesc dimpreună cu canonul din Pidalion „că 
leul și împodobivea trupului oprite sunt episco- 
pilor şi clericilor . 

Nici Prelaţii nu „mai înţeleg astăzi viața așa 
după cum o-ințelegeau Sânții Părinţi. . . .. 

„Elocinta- predică a lui Ilie -Miniat, episcopul 
Cermicai și Calavritei_prin care marele acest: ora- 
tor constată că nu găsește nici pe creştinul ade- 
verat nici pe păstorul sutietese: cel adeverat, din 
preună cu bine-cuvântarea ce-o cere autorele ca 
se renoească: această predică în memoria Săntu- 
lui Sinod. 

Imposibil ca societate civilă să mai poată 
trăi “in ortodoxia primitivă. . 

Suspinul autorelui memoriului și a Sântului 
- Sinod pentru că sau secularizat: averile mănăsti- 
TE, 

Combaterea. propunerei de: a se forma 0 vis- 
terie bisericească ,-.,-. .. 

Statul nu poate incredimța instrucțiunea. și 
educațiunea poporului in mâna Bisericei.—Aspira- 
țiunea spirituală a Sinodului de a deveni cu tim- 
pul o instituțiune papali .. . . . . 

Memoriul in propunerile sale se'nviirteşte in- 
t”un cerc vicios.—Necredința antorelui în aceste - 
propuneri până ce: Sinodul: nu se va pune a face 

„0 morală reformă în canoane și sfintele cărți Bi- 
sericeşti 

Intrebarea făcută Sinodului: ce 'nţelege prin 
moralul seu creşt-n și național?—Sinodul de bună 
cvedință devine ihilist a... 

Biserica noastră. nare duşman mai mare de- 
cât pe chiar Sinodul actual. Legea Cuza de la 
1864 este superioară leaci actuale.—Propunerea 
Sinodului de a se declara Biserica „persoand 
juvidică“ este o idee - revoluționară privită - din 
puntul de videre a cunoanelor.— Sinodul. are 
conștiință despre valoarea espresiunei „persoanri 
juvidieă*.— Terenul” pe -care se: pune Sântul Sinod 

; 
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cănd combate Papismul este un: teren fragil. —Su- :



noanele Bisericești. Cu principiile moderne, noi, 
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veranitatea Naţională nu poate: fi legată prin ca-" 

necredincioşii, ne vom scapa moșia și legea stră- 
moșască; cu ideile de prin canoane, putem asista 
la spectacolul unei duble afurisenii: transacțiunea 
ridiculă in afurisire, caterisire şi anatematesire fă 
cută in al XII Sinod local ținut, in Biserica Sântei 
Sofii din Constantinopoli.— Originalul text a tâleui- 
rei acestui canon . . . ca. 

Combaterea memoriului de și severă, dar este 
bine meritată: argumente aduse cu citațiuni, din 
compendiul dă drept canonic a lui Şaguna. Cato- 
licii sunt creștini ca și noi; şiii ŞI noi recunoa- 
ștem pe Christos de Cap al Bisericei, şi că Bise- 
rica este trupul, mireasa lui Christos.—Insuşi Chris- 
tos a prezis lățirea Bisericei.— Problema, Bisericei 
după teologii cei mai noi.—După legea bisericească 
nu se poate opri pe Papa să facă propagandă.— 
Frasele teatrale din memoriu sunt neputincioase 
a ne înduplica pe noi fugarii de la credința, stră- 
bună ca se oprim pe Papa să numească un mitro- polit, căci ortodocsia. strămoşilor, Christianismul 
primitiv nu recunoaşte „Biserică nafională, ci „Biserică creștină“ fără hotare de neamuri— Gu- 
vexmnul este in tot dreptul se respingă plăngerea, 
Sinodului cănd il vede'că se pune sub scutul 
canoanelor... . 

Dacă Sinodul părăsește terenul canoanelor,. 
și ține limbagiul de ia pag. 85 din memoriu, unde 
nu să pomineşte un . singur cuvânt de ortodocsia 
strămoșască, noi cei titluiți de memoriu cu CUNOȘ- 
tinți superficiale şi cu mintea, stălcită, cu ajutorul - 
rațiunelor de Stat, principii esențiale esistenţei şi 
conservarei a ori cărui popor, putem invita pe - 
mitropohtul catolic. se plece inapoi de unde a 
venit.— Bucuria. sufletească a Sinodului v&zind pe . 
autore că combate Papismul.— Binecuvântarea, ce-o | 
cere autorele de la Sinod ca să-și părisească an- 
tereul de anaenost, și să se 'mbrace europeeneşte 
spre a combate pe mitropolitul catolie şi pe Papa 
Romei. ., . i. . 

Ideile” și principiile, espuse in mari linia- 

158—164 

164—130 

110—173 

mente, principii de care, după autore, cu toţii ar - 
trebui să fim pătrunși cănd combatem Papismul— 
Suveranitatea națională supremă și esclusivă ju- 
decătoare in tot. ce concernă interesul social. — 
Religiunea și instrucțiunea sunt primele şi cele
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mai mari interese sociale.—Din causa că naţiunele 
nu se găsesc in aceași posițiune morală, intelec- 
tuală și. materială, regularea acestor doue . mari 
interese sociale nu poate fi identică . . . . 

Ancheta internațională ce autorele o face 
peste hotar, in diversele State: In unele țeri gă- 
sește religiunea intim legată de Stat, in altele se- 
parată de Stat; în unele State caritatea, miloste- 
nia, stă în sarcina religiunei: şi a -Bisericei, in al- 
tele, este pe sama Statului carele o esercită, in 
marginile cele mai restrinse.— Deosebirea, aceasta 
face pe autor crescut cu viețele Sfinţilor să, se 
oprească și se intrebe rațiunea acestei deosebiri.— 
In unele State invețământul şi educaţiunea pu- 
blică, formează, prima, datorie și solicitudine a Su- 
veranităţei naționale ; in alte țări, din contra, in- 
vețămentul este lasat pe măna ceiui înteiu om de - 

„pe uliţă sau pe măna corporaţiunelor religioase— 
Faţă şi cu această constatare, intim legată cu Pa- 
pismul, autorele revine iute in țara strămoșilor 
sei ortodocși răsăriteni , . . . 

Prima intrebare adresată concețățenitor sei: 
Persoanele aşa zise juridice pot ele avea esis- 
tență legali in țerile acele unde esistă idei și 
simțiminte contrarii 2 — Biserica catolică pretinde 
că este o societate perfectă, adecă un Stat in 
toată puterea cuvântului.—Alocuţiunea Papei Piu 
IX din 17 Decemvrie 1860.—Persoana juridică 
creată de legislatorele unei națiuni, poate ea avea 
esistență legală in afară de hotarele națiunei care 
a creat'o? Negativa este viderată, căci o ficţiune 
universală creată, prin voința, numai a, unui legis- 
lator local ar fi o imposibilitate juridică.—Intere- 
sele statelor nu sunt identice; de aceea nici in-. 
teresele sociale nu pot fi identice.— Pentru ca Bi- 
serica să esiste legaJmente, necesariu este să fie 
recunoscută prin o anume lege umană, canoanele, 
in această privință în sistemul de separare a Bi- 
sericei de Stat, sunt fără de valoari. . . . 

In România nu poate fi recunoscută Biserica 
Catolică ca persoană juridică, căci ar fi ai: da un 
drept pe care nu'l are nici chiar Biserica noastră. 
Persoana juridică străină nerecunoscută de Suve- 
ranitatea Naţională, nare de cât.o existență de 
fapt. Ea nici nu poate avea o misiune diferită de 
acea pe care legile noastre o recunose persoanei 
juridice naţionale corespunzetoare persoanei juri- 
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dice străine.—Soboarele de călugări şi călugărițe 
nu Sunt la noi persoane juridice . .. . . 

La noi nu există o lege specială asuprz per- 
soanelor juridice.— Consecința este că persoana ju- 
ridică străină n'are Ja noi decât o esistență de fapt.— 
Numai legislatorele. poate crea ficțiuni.— Mitropo- 
litul Catolice in ochii țerii este un simplu muritoriu, 
şi Biserica Catolică, nu poate fi privită ca persoană 
juridică.—Convenţiunea consulară și de stabilire 
incheetă cu Italia, n'a prevăzut ipoteza mitropo- 
liei Catolice. — Mitropolitul Catolic nu poate -do- 
bândi titlu de Mitropolit al Bucureștilor decât prin. 
o anume lege . , cc... 

Paimoasa formulă a Comtelui de Cavur „Bi- 
serică liberă in Stat liber“ desvoltată de Minghetti, 
cu toate că Sinodul combate Catolicismul n'ar 
displăcea Sântului Sinod.—Memoriul s'a inspirat și 
de la sistemul lui Minghetti isvorit din formula lui 

- Cavur, și de la opera Arhiepiscopului din Paris 
Aftre asupra, bunurilor eclesiastice.— Doctrina, Pre- 
latului parizian constă in a zice că Biserica nu 
poate fi frustrată de dreptul de a posede, căci dacă 
ea. esistă ca Societate spirituală, viderat că ea, poate 
şi posede.—Inalţii noștri Prelați pretind identic 
acelaș lucru, dar în mod acoperit și nu in mod 
franc, căci se feresc de a întrebuința pe față lim- 
Dbagiul Inalţilor Prelaţi Catolici.— Propunerea de a 
se forma 0 „zisterie a clerului“ sub administra 
țiunea Sinodului, tinde a crea in statul Român un 
dualism „Stat-Sinod“, ceea ce ne-ar duce la sis- 
temul papal—Propunerea aceasta de o „Casă a 
Clerului* tinde a reinvia Pravila din 1835 din 
Moldova pentru organisaţiunea ocărmuirei averilor 
mănăstirești.— Sinodul se 'ncearcă a deveni el per- 
soană juridică, căci Bisericile sunt și astăzi pro- 
prietare şi. posesoare. -. - 

Savantul Prelat de la Roman afirmă că idei-. 
le din memoriu, sunt ideile intregului Sinod—Re- 
flecsiuni asupra acestui program a Sinodului Ro- 
mân—Espresiunea „Biserica Naţională :* Sinodul 
„făcând- mare paradă cu acest cuvânt, autorele de- 
clară că actualul Sinod este o adunare aristocra- 
tică; că nu se poate intitula Sinod național, o a- 
dunare compusă din doi Mitropoliţi, căţi-va epis- 
copi și căți-va arhierei.— Biserica naţională trebue 

„Să iasă din măruntaele cele mai intime a le na- 
țiunei.— Monahul este eșşit din societate, căci el 
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a renunţat la toate legamintele naturale Și sacre care constituese societatea— Pentru ca Sinodul se fie adunare națională, ar trebui ca preoții de mir care fac parte din societate, şi laicii. devotați stu- diilor filosofico-religioase, să participe intro ase- mine adunare.—Imputare făcută Sinodului pentru că n'a propus intrarea in Sinod Și a preoţilor de mir.—Lupta dintre monahi și clerul de mir a a- juns să fie un adeverat scandal social—Imputare tăcută, Sinodului pentru căti place se calce pe ur- „mele Papismului întrebuințănd espresiuni papale cum spre esemplu este cuvintul „enciclicăe.—Nu- mai acei care n'au esaminat in societatea modernă Catolicismul papal, pot să se ingrijască de propa- ganda catolică ce Papa sar incerca, se facă in Rominia.— Prin modificarea legei Sinodale, prin - participarea. preoților de mir și a laicilor compe- tinţi in ădunarea, Sinodală să poate numai rădica Biserica română din starea in care să găsește, și să trăească in nație și pentru nație... Autorele prin o „Creștinească“ reciprocitate, termină canonica sa critică complectând lacuna din: memoriul Sinodului prin fragmentul din predica, ilustrului și marelui orator bisericesc Ilie Miniat, episcopul Cernicăi şi Calavritei, fragment din care esă la lumină adeverul că oile Și păstorii nu sunt mai buni și mai sfinți unii decât alții, că precum nu să mai găseste creștinul cel adeverat, tot așa nu se mai găsește nici păstorul sufletesc cel ade- arat 
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CĂSĂTORIEA | 
STUDIU COMPARATIV 

După dreptul civil, dreptul canonic şi dreptul 

civil internaţional. - 

SL s 

Considerațiani general. 

Căsătorica dăiează de cănd lumea, vreu să, 
zic că nu sunt legislatorii umani care au inven- 
tat acest contract “cel mai vechiu şi cel mai uni- 
versal dintre toate contractele; și cu toate aceste, 
societățile umane se săsesc discutând încă și as- 
tăzi cestiunea de a şti dacă căsătoria este un con- 
tract religios, ciuil, sau mixt, adecă religios şi ciuil 
tot de-odată? 

De instituțiunea căsătoriei, actul cel mai so- 
lemn și cel mai grav al vieței noastre de pe-a- 
cest pământ, este legată soarta Statelor: famulule, 
— zicea Portalis de pe înălțimea tribunei franceze — 
sunt pepiniera statelor, şi căsătoria este aceea cari 
formează familile. 

„Omul, în adevăr, —zie dia preună cu 'Lroplong, 
călăuzul meu in aceste consideraţiuni generali (), 
nu este născut, nici aruncat înti?o insulă pustie 
spre a trăi singur; solitudinea sdrobeşte inima sa 

(*).  Troplong, în prefața sa asupra contractului de ciisă- 
torie, tom. |. pag. 1—.



W
 

care simte trebuința şi de a iubi și dea fiiubit. 
Spre a eși din această isolare, omul nu poate săsi 
asociat mai onest, mai de încredere şi mai de 
mângăere decât în căsătorie. Ea, în adevăr, ca o 
associațiune de persoane cu simţire, inteligenţă și 
voință, pune în comun tot ce omul are mai sacru, 
mai intim și mai dulce. 

„Muerea fiește căruea — citesc in Kiriacodro- 
mion — este ajutor ul cel adevărat a lui, ea şi la cele 
de taină și la cele arctate este sfeatnicii barbatului, şi 
copiilor m maică iubită şi hrănitoare, şi încasă pur tătoare 
de grijă credincioasă, şi la Dunele norociri și la relele 
norociri, şi la bucuria” și la necazul, și la cinstea şi ne 
cinstea barbatului împreună partașă, ca și împreună pă- 
timeşte și împreună se bucură, și impreună se măhneşte, 
și împreună se tinstește, şi împr cună se nceinstește cu 
barbatul scu. Iară de are şi oare- care neajunsuri, fiind 
că nici barbatul este curat de ncajungeri şi fără: de 
prihană, poartă greutăţiie unul altuea. Ia fiind că din-, 
tru început sa luat din barbat, un trup este cu barba- 
tul seu. | 

„Care altă legătură este sau mai firească sau mai 
de aproape, sau mai tare de cât această legătură ? Deci, 
greu lucru este, nu plinirea poroneci, adecă dragostea 
Darbatului cătră muiere, ci calearea poroneei, adecă des- 
părțirea, barbatului de muerea sa“ *), 

Avistofan în discuțiunea sa asupra amorului 
ne zice de aseminea că pasiunea când este vio- 
lentă, ne inspiră dorinţa ca se contopim esistența 
noastră în acea 2, obiectului iubit spre a nu mai 
face de cât. o singură și aceiaș ființă cu densul. 

Contractul de căsătorie cane regulează inte- 
vesile pecuniare ale soților, vreu să zic conven- 

5) V. In „Kiriacodromion* Cuvântul după Fvangeliea 
cca de Îa Mateiu a Duminicei sobor ului al septelea, 
„pentru poroneile cele prea mici.“
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țiunea matrimonială care se alătura pe lăngă că- 
sătorie spre a preşede la economia domestică şi 
a face se'nilorească asociațiunea conjugală, are Și 
ca toată gravitatea căsătoriei, cc 

La ambele aceste contracte, adecă la căsăto- 
rie ca și la contractul de căsătorie, se poate aplica, 
fără distincțiune, cuvintele lui Platon: „Pentru ca 
0 republică se fie bine ordonată, printipalile legi 

"treluesc se fie acele care vegulază căsătoria“. 
„O puternică, dovadă despre bunele moravuri 
nu 0 poate da decăt numai statul acela în care 
căsătoria este respectată. Spre atare scop, nu este, 
înse, de ajuns ca jurisconsulţii să se 'ntreacă în 
a da despre căsătorie definiţiunele cele mai fru- 
moase și mai înalte); nu este de' ajuns ca legis- 
latorii sei asigure prin codicii ce'i promulgă, ran- 
gul și demnitatea ce i se cuvine; nu este de a- 

*)  Jurisconsulții romani ne dădeau admirabile defini- 
țiuni despre căsătorie. Una din aceste definițiuni o 
găsim în Institutele lui Iustinian, și alta în Digeste,. 
la titlu de Rita Nuptiarum, fe. 2, $ 1. Iată defini- .. 
țiunea din Instituto: „Nuptiae cutem, sice matrimo- 
ni, est viri ct mulievas conjuctio, individuum con- 
suetudinem vitae continens. (Nunta sau căsătoria este 
acea unire dintre barbat şi femec, care stâbileşte 
între dânșii o esistență indivisibilă). Jurisconsultul 
Modestiu. în Digeste: dă urmiătoarea defin:țiune : 
„Auptiae sunt conjuctio maris et feminae, consortiu 
omnis zitae, divini et humani juvis comnutnicatio.E 

Conjuctio mavis ct foeminae: iată actul fizic Şi u- 
niversal;- Consortium omnis vitae: împreună părtași 
la- întreaga viață, la întreaga destinată; dirini et 
humani juris communicatio: iută participarea soţilor 
şi a copiilor la tot dreptul divin Şi uman, la tot ce 
religiunca și sociabilitatea au de sacru, de pios și 
de nedestructihil. Citaţiunea de mai sus din Kiria- 
codromion (drumul dumnezeesc) nu este decăt des- 
voltarea acestor definiţiuni. (V. discursul ce Pam ros- 
tit, pentru prima dată ca profesor, Ja deschiderea 
cusului de drept civil în 1860, Octomvrie în 9).



juns ca religiunea să o ice sub aripa sa atribuin- - 
-dui o sorgintă divină. Mai trebuește încă ca și 
moravurile dint'o societate să nu se găsească în 
oposițiune cu aceste idei și ca cetățanul se prac- 
tico şi cl, la rendul seu, în viaţa socială, accea 
cel învață înțelepciunea marilor sei institutori. 

lată adivăruri pe care le culegem mai cui: deo- 
sebire din istoria populului Roman la care dis- 
creditul în care picase căsătoria, degradase socie- 
tatea romană șii compromisese existența sa in așa 
rad, încât toate străduințele întrebuințate în urmă 
de filosofi şi de legislatori, 1 vamaseră neputincioase - 
în a vâdica și înalța căsătoria la demnitatea sa. 

Un satiric roman (Petroniu, satyr. 116) ca se 
deserie gradul de imoralitate în care picase ceta- 
tea Crotona—(probabil că se deseriea sub acest 
nume împrumutat pe. chiar Roma),—ne zice: „Tot 
ce esistă aice se împarte în doue classe: curte- 
zani şi curteniți (aut captantur, aut captant). La - 
Crotona, nime nu se mai găseşte care să'şi crească 
copiii (în hac urbe nemo liberos tollit); omul care 
are crezi legitimi, se vede esclus şi de la ospe- 
țuri și de la spectacole; toate avantagele socie- 
tăței îi sunt intevzise; el este ca şi o ființă per- 
dută și confundată în numerul acelor ce sunt tra-. 
taţi ca ienominioși (inter ienominiosos), Acei. din 
contra, care nu sau căsătorit nici odată, precum 
şi acei care nau nici o rudă de-aproape, parvin 
la cele mai înalte dregătorii.. Clasa aceasta de 
oameni posed numai talentele militare, denșii nu- 
mai sunt bravi, denșii numai sunt inocenți îna- 
intea, justiției, & 

i Din descrierea aceasta iperbolică, constat a- 
divărul vieţei private a Romanilor. Celebrele legi
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a le lui August contra celibatului ne dau în a- 
ceastă privință proba cea mai puternică. Știut, în 
adovăr, este, că aceste legi n'au fost în stare se: 

„dee casătoriei tot lustrul seu stins. Dacă este ca . 
se dăm crezare seriitorilor Valerie Maxim Şi Au- 
lus-Gell, Roma numera 500 ani de la fondarea 
sa, când că văzu primul esemplu de divorţ, acela 
a lui Spurius Carvilius Ruga. Și încă, este lu- 
cra de luat aminte, acest divorţ n'a fost 'sponta- 
neu. Spurius, mare și virtuos cetăţan, iubea foarte 
mult pe femeea sa, de și ca cra sterilă. Censo- 
rii, de teamă să nu se stingă rasa acestui barbat, 
îl făcu să presteze jurământ că se va căsători în 
scop ca se aibă copii. Denis d'Alicamas şi Va- 
lerie Maxim ni spun că Spurius deveni odios po- 
porului pentru violarea sântei legi a căsătoriei. 

ȘI pentru ce faimoasele legi a le lui August 
au fost infructuoase?. Pentru că după trei secule 
de la Spurius, moravurile se schimbaseră cu. to- 
tul; şi prin urmare, legile aceste în loc să'și tracă 
toată tăria lor din moravuri, ele își săseau fun- 
damentul lor în politică. Dar păgiânitatea nu mai 
cra așa de puternică pentru ca se opereze vre-o 
regenerare morală.  Șin adevăr, abusurile. divor- 
ului și onorurile acordate posițiunei de celibatariu, 
sunt evenimentele care au semnalat sfârşitul Re- 
publicei Romane și era Cezarilor în timpul cărora - 
căsătoria devine un adevărat negoţ de carne omi- 
nească! 

Ş. IL - 

Muc istoric. 

Inainte de Codicele civil Alexandru Ioan 1, 
devenit de la 1 Decemwrie. 1865 legea obliga-
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toriă și esecutorie pentru întreaga Românie, ro- * 
mânii considerau căsătoria ca un contract religios, 

Prin codicele, înse, civil Alexandru Ioan, care 
ne guvemează și astăzi, căsătoria a fost seculari- 
zată, vreu să zic că ne-am lepadat de tradiţiunea 
noastră naţională consacrată prin Codieii Mateiu 
Bassarab, Andronachi Donici, Caragea și Calimah, 

- Așa, făr de vre-o protestare serioasă din partea 
“vepresentanților în România a religiunei Ortodoxe 
de Răsărit proclamată prin alineatul al 3-le al 
ant. 21 dim Constituţiune ca religiune dominantă 
a statulu român, noi am admis și pus în prac- 
tică principiul marei Revoluţiuni franceze, după - 
care căsătoria nau este decât un contract civil. 

Dar nă se 'mplinește anul de când salatarul 
acest: principiu al secularizărei se pune in apli- 
care, și Constituţiunea din 1866, pentru niște mo- 
tive puţin fondate, după cum voiu proba-o mai 
jos, când voiu vorbi la Cap. IN despre ' căsătorie 
și olugiunc, vine și face din căsătorie un contract, 
ca se zic: așa, mizi, adecă și religios și civil în 
acelaș timp. | i 
„Iată, în adevăr, cum glăsueşte art. 22 din 

Constituţiune: „Actele statului cioil sunt de atri- 
Dujiuea aotorităței civile. 

»Antocnurea acestor acte va trebui să precceulă 
în totdeauna benedichunea velipioasă, care pentru 
căsătorii va fi obligutoare, afură de casurile ce sc 
cor preoedea prin anume lege. 

Principiul acest nou constituţional resturnând 
principiul Codicelui civil, neapărat trehuca se prv- 
ducă și o mare perturbare şi chiar un adivărat 
scandal în viața noastră socială. 

Lesislatorele constituant că : se înlăture, inse,
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conilictul regretabil dintre” Constituţiune și Codi- 
cele civil, și consecințele faneste ce pot isvori 
dintrun aseminea conflict, a avut orija ca prin 
art... 152, No. 10. din Const., se ordone legisla- | 
torelui ordinariu ca se rovizuească în cel mai scurt 
timp toți codicii și toate legile existente, spre a 
le pune astfeliu în armonie cu noile principii pro- 
clamate prin pactul fondamental ce țara pentru 
prima dată îşi dâdu-se, | 

Din nenorocire această revizuire, recunoscută 
inevitabilă de mai unanimitatea membrilor primei 
noastre Constituante, nu s'a mai făcut nici până 
astăzi, şi așa statul român” se găsește trăind sub 
imperiul celei mai celebre controverse juridico- 
eclesiastică asupra tocmai acelei instituțiuni care, 
în ori ce societate civilizată, este privită cu drept 
cuvânt ca baza moralităţei sociale. 

Problemul juridico-social de resolvit este u- 
mătorul: cum se pot împacă și cum pot duce îm- 
preună traiu bun art. 22 din Constituţiune cu 
art. 129 din Codicele civil carele zice scurt şi 
cuprinzetoriu: „nu este căsătorie când nu este con= 
simfumânt“ ? | 

Pormalităţile căsătoriei le văd preserise în toţi 
codicii în scop de a protege contractul acesta de 
o așa de înaltă importanță și -de care sunt legate 
cele mai erave interese sociale. 

Șin adevăr, după ilustrul profesor Demolombe, 
trei specii de interese recomandă institaţiunea că= - 
sătoriei la €ea mai înaltă solicitudine din partea. 
legislatorelui : | i | 

: 1). Tteresul general al socictăței;-— Căsătoria 
este sorgintea familiilor, iir societatea nu este de- 
cât colecțiunea tuturor familiilor; căsătoria este
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deci, în adevăr, baza a ori ce ordine sociale, şi 
legile care o guvernează esercită, din toate pun- 
tele de videre, o influență profundă asupra mora- 
vurilor publice. 

2), Interesul părților contractante ;— Acest act 
este făr de nici un dubiu cel mai important al 
vieței omului, și acel asupra căruea pasiunele c- 
sercită cel mai nemilos imperiu; lee ca, dar, da- 

> toare este ca se «lee toată protecţiunea sa viito- 
rilor soți în această ocasiune care are se decidă 

„despre intreg viitorul lor; 
3). In line, pănă la un punt oare-care, in- 

teresul familiei vistorilor soți ;— punând cât se poale 
mai puțină 'stavilă la libertatea viitorilor soți, le- 
„ea, trebue, într'o justă măsură so ţină seamă de 
olectele ce produce căsătoria în privința chiar a 
vudelor fie-căriea din părţile contractante. (V. art, 
185, 18, 189, 354, 669, 841, 842, Cod. civ.) %), 

Controversă asupra condițiunilor de validitate a 
căsătoriei nu se cade se esiste: Pic-care cotățan 
trebue să ştie în mod clar și positiv dacă este 

- căsătorit după lege, și dacă căsătoria sa va pro- 
duce toate efectele civile. Nimic mai funest și 
mai pernicios pentru o societate ca incertitudinea 
într'o așa de gravă materie. Și cu toate aceste 
înalte consideraţiuni: de interes social. nici pănă 
astăzi nu se știe dacă acel ce nu dobândeşte ŞI 
Denedicțiunea. religioasă pe lingă formalitatea în- 
deplinită înaintea “oliţeralui stărei civile, este sau 
nu legalminte căsătorit, copii sei sunt sau nu le- 
sitimi, soţia sa bucurase-va sau nu. de drepturile 
po care legea le acoardă femeilor legitime...) in- 
tun cuvânt, cl nu ştie și nici poate şti care este 
5). Demolombe, Du mariage, 1 vol. pag. 2.
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situațiunea sa legală în societate, şi care va fi 
sGarta ființelor sale celor: mai scumpe! 

Cestiunea este atât dă oravă, încât ca cste 
menită de a.seudui societatea în chiar temelia sa. 
Avem în codicele civil ' doue capitule, unul înti- 
tulat „despre obligațiunele ce: isvorese din . căsăto- 
nic. (art. 185—193),: şi altul întitulat * „despre 

„drepturile şi datorule respective ale soților“ (art. 
194+—208).  Aplica-vom noi aceste doue capi- 
tole la persoanele căsătorite numai dinaintea ofi- 
țerului stărei civile. ori le vom considera căsăto- 
ria ca inexistentă, şi prin urmare le vom trata ca 
trăind întrun adevărat concubinat, și pe copiii năs- 
cuți dintro 'aseminea uniune ca pe niște bastarzi! 

Mănspăimânt când mă gândesc numai la con- 
“secințele ce poate se atragă după sine controversa 
aceasta juridico-socială. Deja am atras atențiu- 
nea ţerei şi a uvernului asupra acestei cestiuni 
când în primul chiar numer al ziarului „Pactul 
Social: am cerut ca „Canoanele Bisericei sc fie 
puse în armonie cu. spiritul secolului și cu ideile 
societăților moderne în tot ce concernă instituțiu- 
mea căsătoriei. Conflict, ziceam, în această ma- - 
terie, nu pot înţelege, și nici se cuvine ca se c- 

“siste. Și deci, reclamam ca noul legislatore con- 
stituant se prevază şi sancţiunea la “disposiţiunea - 
constituțională din. alineatul al 2-le din art, 22 
carele zice că Denadicțiunea rehgioasă pentru că- 
sătorii este ol; gatorie.“ 

Mărturisese cam fost perfid când” am scris 
aceste linii.  Voeam prin ele, fără să tulbur bcea- 
litudinea guvernamentală a înalților noştri Pre- 
“laţi, se provoc pe Representațiunea naţională și pe 
guverm a seculariza căsătoria, cu alte vorbe: a face
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se dispară art. 22 din Constituţiune. Nam între- 
huințat inadins espresiunea secularizare, dar inten- 
țiunea mea apărea viderat din cuvintele ce le-am 

„întrebuințat, zicând: că voesc ca canoanele Biseri- 
cei se fie puse în armonie. cu spiritul secolului șI 
cu uleile societăților moderne în tot ce concernă în- 
stituiunea căsătoriei *). In adevăr, după cum voiu 
dovedi-o mai târziu, principiul de secularizare pro- 
clamat de Revoluţiunea franceză a devenit în se- 
colul nostru dreptul comun a lumei civilizate. D. 
Glasson, profesor la Facultatea de drept din Paris, 
a publicat acum de curând o operă de cea mai 
mare importanță asupra căsătoriei civile ȘI asupra 
divorțului. din principalele ţeri ale Europei.  Stu- 
diul acest de legislaţiune compârată a domnului 

*).. Prin niște laconice linii din ziarul „Pactul Social: 
am fost chiar apostrofat pe înaltul Prelat din Bucu- 
vești, întrebânndu'l: „Pentru ce n'a stăruit Eminenția 
Sa Mitropolitul Primat ca să se revizuească şi art. 
22 din Constituțiune carele zice ct Venedicţiunea ve- 
ligiousă pentru căscitorii este obligatoriă 9... Să nu fie 
trebuință a se previdea sancţiunea legali la aceasti 
prescripțiune constituțională ?.... “Pentru ce Primatul 
rovisionist nu cere și revizuirea acestui articul ?... 
Pentru ce să nu se cure controversa constituțională 
la care acest anticul a dat naștere? „(Y. No. 18 din 
acest ziariu).—Agitând cestiunea aceasta prin publi- 
citate cu ocasiunea propunerei de revizuirea Consti- 
tuțiunci, eram de mai nainte convins că prin ca bag 

„dihonia, între Prelaţi şi miniștri, dar scap societatea, 
de o controversă funestă. Se vede, înse, că Mitro- 
politul-Primat și cu ceilalţi înalți Prelaţi aducându'și 

“aminte de cuvintele Mântuitorului : „fericiți, făcătoni 
de pace” că aciea se vor bucura“ au crezut cu cale 
se păzească o necalificabilă tăcere. Guvernul pe de 
altă parte ca să nu se disparta de niște amici asa 
de docili, s'a ferit de a agita cestiunea aceasta. lată 
cum îmi esplie pentru ce n'a ficurat şi art. 22 din con- 
stituțiune în declararea de revizuire a Constituțiunei 
votată de Corpurile legislative in 1883.
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Glasson, serveşte 'de călăuză chiar lui Laurent în 
savantul seu tratat” asupra „Dreptului civil inter- 
național.“ Acest studiu își. va găsi locul seu na- 
tural atuncea când mă voiu ocupa despre căsă- 
torie din puntul de videre a dreptului civil inter- 
național. Pentru moment și spre a Slârşi cu a- 
ceste observațiuni generale, şi cu micul acest. is- 
toric mă mărginesc la reflexiunea savantului pro- 
fesor belgian Laurent carele zice că „întroducerea 
căsătoriei civile la toate naţiunile civilizate este un 
fapt providenţial care de mai nainte sură toate 
falşele teorii asupra căsătoriei“ %). IE 

Am zis că problemul juridico-social de re- 
solvit, este următorul: Cum se poate împaca şi 
cum se poate stabili traiu bun între art. 22 din 
Constituţiune și art. 129 din codicele civil carele 

„zice pur şi simplu: „na este căsătorie când nu 
este consimfimint 1 po 

Ca se fiu înţeles de toată lumea, adocă ŞI de 
către acei ce nu se ocup special cu controversile 
sociale și juridice, voiu trata cestiunea acoasta a 
conllictului din Constituţiune și Codicele civil, în 
următoarea ordine: | | 

Primul Capitol, i voiu consacra la discursu- 
rile rostite în Constituantă cu ocasiunea art, 17 
din proeetul primitiv de Constituţiune,  corespun- 
zetoriu art. 22 din Const. 
„In al doilea Capitol, voiu espune doctrina, 

inaltei noastre Cumţi de Casaţiune asupra art, 
129 Cod. civ. și 22 Const. o 

AL treilea Capitol, va [i consacrat lu căsătoriă 

*). Laurent, Droit civil International, tom. 4, pagina 
aa apa 351—358, - - 

N
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din punctul de videre a Religiunei noastre orto- 
doxe de Răsărit. | 

AL patrulea Capitol, il voiu destina la se- 
cularizarea căsătoriei. * 

CAPITOLUL 1. 
DISCURSURILE ROSTITE 

in Constituanta din 1856, cu ocasiunea art, 17 din 
procetul primitiv de Constituţiune, corespunze- 

toriu actualului art, 22, 

Mai înainte de a pune sub ochii ctitorilor 
discursurile din Constituantă, voiu observa că es- 
punerea de motive asupra unui procct de lege, ra-. 
portul comisiunei parlamentare însărcinată “de a 
studia mai de-aproape procctul de lege, precum și 
discuțiunele pro şi contra la care o lege poate se 
dee loc, n'au și nu pot avea decât o autoritate de 
pură rațiune. Căci, corpurile legiuitoare nu vo- 
tează nici expunerea de motive, nici raportul, nici | 
ideile esprimate prin discursurile rostite cu oca- 

„Siunea discuțiunei unui. proect de lege. Obseri 
chiar, că se poate întâmpla ca o lege să se voteze 
de puterea legislativă cu totul pentra alte rațiuni 
decit acele arătate într'o espunere de motive, în- 
tun raport sau într'o discuţiune publică, 

În adevăr, se poate întâmpla ca acei ce sunt 
investiţi cu înalta misiune de legislatori se fie niște 
jurisconsulți eminenți, niște barbaţi instruiți şi Oa- 
meni de stat cu experienţă ȘI vaste cunoştinţi. 
In asemine cas, recunosc că interpretele unei legi 
găsește și în espunerea de motive, și în vaportul ş ȘI - 
în discursurile rostite, importante și precioas cle- 
mente spre a le consulta când se iscă vre-o nedu- 
merire sau vrun dubiu în conștiința sa.



13 

Dar când din nenorocire mandatarii ţerei sunt 
ienorenţi, fără de nici o esperiență, și care, pentru 
singura fală de a se vedea trecuţi în Monitorul 0- 
ficial, se apuc, cu ocasiunea, discuţiunei unui proect 
de lege, se desfășure cu emfază ideile cele mai ne- 

“cugetate, cele mai extravagante, să zică şi se dezică 
acelaș lucru în acelaș discurs şi asupra aceliaș. 
materii, între): ce lumină poate se culeaă inter- 

„pretele dintro deshatere confuză și obscură, din 
niște slove negre pe o hârtie albă? | 

Scurt, textul legei, în delinitiv, ave numai 0 
* autoritate legală. 

Revenind acum la acele petrecute i în sinul Con- 
stituantei cu ocasiunea art. 22, de datoria mea este 
ca se mărturisesc că mai toţi acei care au discu-. 
tat cestiunea, au fost barbaţi instruiți, cu talent, 
înzestrați de la D-zeu și cu darul cuvântului. Imi 
fac o plăcere de' a, le cita numele: defunctul Ma- 
nolachi Costachi, Preşedintele Constituantei, . d-nii 
Avistid Pascal, Constantin Boerescu, Vasile Pogor, 
Neculai Blaremberg. 

Disenţiunea, prin urmare, la care a dat loc 
art. 22 din Constituţiune, are să ne arete, pănă 
la evidență intenţiunea Te cală a legislatorelui n0s- 
tru constituant. 

Voiu observa, în primul loc, că proectul pri- 
mitiv. de Constituţiune „prosentai de guvern, în art, 
li, corespunzetoriu art. 22, suna ast-feliu: „Ac- 
tel: statului civile sunt de ab iufiunea  autorităței 
civile. & 

„Intocmirea acestor dete va beu să preceadlă 
în tot-dequna benedicțiunea religioasă, osebit de ex- 
cepțiunele prevăzute de lege.“ 

Comitetul delesaţilor diverselor. secțiuni din
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care se compunea Adunarea Constituantă, a fost pri- 
mit acest articol, suprimând numai cuvintele. finale 
»OSebit de cacepțiunele precăzute de lege. 

In ședința din 24 luniu, 1866, Constituanta 
discutând acest articul, ţara - a asistat la o lungă 
și animată diseuţiune, pe care o cred necesariu să 
0 reproduc în mai toată intregimea sa, căci numai 
așa ne vom putea convinge dacă Curtea de Casa- 
țiune a avul cuvânt se afimme prin unul din con- 
siderentele decisiunei sale din 2-1 Fevruarie, 189, 
că „deliberările Constituantei. asupra redacțiunci art. 
22 din Constituțiune, au fost conlra-zicaloave și nu 
se poate, duluce din ele nici o idee preciză.“ 

Deschid „Desbaterile Constituantei“ din acea 
epocă, reeditate acum din nou în format mare în 
8” de la pag. 168—180, şi reproduc întocmai a 

„tât toate discursurile rostite de oratorii mai sus 
numiţi cât şi diversele lor amandamente. 

Desbaterile Constituantei. 

D. A. Pascal, raportor. Vă citese, D-lor, arti- 
colul 17 din projectul primitiv, precum s'a modificat 
de comitet și care devine art. 21. 

„Art. 21. (19 al comitetului). Actele Statului ci- 
vil sunt de atribuţiunea autorităților civile. 

„Intocmirea, acestor acte va trebui să preceadă în 
tot dauna benedicţiunca, religioasă. « 
-: Domnilor, modificațiunea comitetului constă în a- 

ceasta că se zice ca facerea actelor civile si preceadă 
benedicţiunea religioasă. Afară de aceasta, vorbele de 
escepțiuni previzule de legi, se scot, fiiud că nu se 
ştie de care escepțiuni a voit să vorbească autorul a- 
mendamentalui. Acum, asupra acestui articol sunt pa- 
tru amendamente cărora le voiu da citire. o 

Intăiul amendament este al d-lui Cerchez:
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„Propun ca aliniatul al duoilea al acestui articol 
modificat de comitet să se adauge cuvintele „care vaii 
obligatoare la fie-care act de stare civilă.“ 

„C. Christodulo Cerchez, Cantar, D. Racoviţă, 1. 
„Negulescu, A. Lupaşcu, I. Deșliu.« 

Vedeţi, d-lor, că după acest amendament, benedie- 
țiunea religioasă trebue să fi obligatorie. 

Al doilea amendament este al d-lui Fusea (ceteşte). 
„Aliniatul al duoilea de sub art. 17 din projectul 

guvernului și 19.al comitetului să se redacteze astfel: 
„Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă în tot 
dauna benedicțiunea religioasă, osebit de casurile de forță 
majoră.“ | 

„0. Iusea.“ - 
D. Fusea voește să zică că se poate face benedic- 

țiunea religioasă înaintea formelor civile în casurile de 
forță majoră, spre csemplu în cas de moarte grabnică. 

Al treilea amendament este al - d-lui M. Costache. 
„Aliniatul al 2 lea din art. 17 din projectul pri- 

mitiv să se' modifice astfel: „ 
„Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă în 

tot deauna benedicţiunea religioasă care pentru căsătorii 
va fi obligatoare, afară de casurile ce se vor prevedea 
prin anume lege.“ | 

„ML. Costache, N. Peelcnu, N. 'Tătăranu, D. Raco- 
viță, A. Mărgăritoscu.« . 

Al patrulea amendament al d-lui C. Brăiloiu, Boc- 
rescu şi -alții: | | | 

„Aliniatul întăiu al acestui articol 19 din projec-. 
tul comitetului -se va suprima, lăsând regularea cestiu- 
nci prin legea civilă.“ 

„0. Boerescu, C. N. Brăiloiu, C. Suțu, N. Iiaho- 
vari.* Se “ i 

Vedeţi, d-lor, cum este cestiunea aci: după codi- 
cele civil, cu care sa conformat projectul guvernului, 
actele stării civile s'au retras de la autoritatea eclesias- 
tică şi Sau dat în. mâna autorităţii civile, si aceste donă 
puteri s'au despărţit. Acum, unele din aceste amenda- 
mente tind a menține separațiunea aceasta între puterea 
religioasă și puterea civilă; cele-alte vor a introduce un
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sistem mixt adică ca actele de stat civil să atârne de 
amânduoă aceste puteri. 

Sistemul mixt nu este posibil; cată ce s'a zis în 
comitet despre densul: sistemul mixt este inaplicabil pen- 

-tru că codul civil, mai cu seamă la căsătorii se află în 
contradicţiune cu dreptul canonic. Ar resulta dară din 
sistemul mixt că oficerul civil ar casători duo persoane 
cari, după canoanele bisericei, nu se pot căsători. Nu. 
este: de atribuţiunile puterii civile de a reforma canoa- 
nele bisericești și prin urmare, nu putem noi să impu- 
nem preotului de a da o benedicţiune pe care biserica o 
opreşte. Asemenea s'ar putea întâmpla ca o persoană des- 
părțită de oficerul civil, voind să se căsătorească de a 
doua oară, preotul să'i refuse benedicţiunea pentru cu- 
vântul că biserica nwl consideră deslegat de prima că- 
sătoric. 

„Aşa dară acest sistem mixt este imposibil în prac- 
tică, şi trebue să adoptăm unul din aceste două sisteme. 
Sau remânem în sistemul codului civil prin care actele 
de stat civil se fac de oficeri civili fără participarea 
puterei religioase ; sau, dacă acest sistem -nou nu con- 
vine societăţii noastre, să ne întoarcem la cel vechiu, 
la legile canonice. 

Comitetul a menţinut articolul din projectul suver- 
nului ; dacă însă cinc-va voiește să, aibă și benedicţiu- 
nea religioasă, legea nul opreşte; cere numai ca a- 
ceastă, ceremonie să fie precedată de actele de stat civil. 

Atârnă de la d-voastre, d-lor, ca să optaţi intre 
aceste două sisteme.  emâne ca să vă luminaţi mai 
bine asupra, acestor amendamente din desveltările ce vor 
face autorii lor. _ 

D. C. Boerescu. D-lor, această materie este în 
aparință, de puţină însemnătate. Sar părea că nu me- 
rită să atragă o serioasă atenţiune din partea Camerei 
şi că este indiferent ca să: figureze sau nu în Consti- 
tuțiunea ţărei. . 

Să, vedem insă, D-lor, ce coprinde articolul guver- 
nului? El proclamă emanciparea celor trei mari cve- 
nimente ale -vieţei omului, naşterea, căsătoria și moar- 
tea de sub puterea bisericească; principiu pe care alte
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țeri mai înaintate de cât noi mau putut să le dobân- 
dească nici pănă azi după lupte numeroase susținute 
de oamenii cei mai liberali. Dacă comitetul sar fi măr- 
ginit a proclama acest principiu, maş fi avut de căt 
aplaude a'i adresa. Dar comitetul a întrodus un ali- 
neat prin care revine imediat asupra primei sale înspi- 
rațiuni liberale, și retrage cuo mână acea co ne dede- 
se cu cea-altă. 

In adevăr, comitetul declară, că actele stărei civile, 
trebuesc redactate de autorităţile 'civile, şi îndată cere 
ca aceste acte să fie supuse la benedicţiunea religioasă. 
Dacă sar fi abrogat curat şi simplu principiul pus în 
codul civil, nu am fi avut nimic de zis. Acesta ar fi 
fost un sistem ca ori care altul, unii voesce ca actele 
civile să fie redactate de cler, alţii de mireni. Cestiu- 
nea ar fi fost atunci numai să vedem.care din aceste 
două sisteme este preferabil. Nu s'a făcut însă ast-fel: 

_în loc să se adopte unul, ori cel-alt sistem, s'a adus un 
altul, pe care dacă: "mi permiteți, îl voiu numi ibrid, 
mixt: sa admis, adică că în acelaşi timp aceste acte 
să fie şi civile și religioase *), | 

Această inovațiune nu mi se pare fericită, pentru 
că o găsesc absolut impracticabilă. Nu este vorba dea 
ști dacă celebrarea religioasă e sau nu facultativă, căci 
ori-cum ar determina legiuitorul formarea actelor ci- 
vile, fie-care cctățan ce liber să: meargă înaintea biseri- 
cei ca să-și primească benedicțiunea religioasă. Ces- 
tiunca dară. nu este aici. Autorii Constituţiunei voese 

2, în „Compendiul de Dreptul Canonic* a lui „Indreiu Baron 
de Saguna, Arhiepiscop al Ardealului şi mitropolit al romani- 
lor de religiunea greco-riisăriteană din Ungaria şi Ardeal, ce- 
tese că validitatea căsătoriei depinde și de la observarea pre- 
scripținnei legei bisericeşti, şi de la cea a prescripţiunelor 
legei civile, ” | 

Un teolog catolic, Saint Thomas consideră căsătoria din trei 
punte de sidere: în quceitum est officiun natuvae, stabiitur jure 

" naturali ; în quantuun ext oficiu communitatis, statuitur jure 
cicili;—in quantiun sacramentiun statuilur jure dirino. Astieliu, 
căsătoria după acest filosof este susceptibilă de a fi reglementată 
prin dreptul natural, prin dreptul civil şi prin dreptul eclesiastic, 
pentru că datoria ce.se leagă și isvoreşte din căsătorie pnate 
în adevăr fi privită din aceste trei punte de videre 

(V. Zizsot, le mariage et le divoree, pag. 14BOT EC 
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ca această benedicțiune să, fie obligătoare, precum este 
obligătoare și redacţiunea actelor de către oficerul civil. 

Sper a: vă dovedi, că acest sistem . este -absolut. 
imposibil. - 

Mai întăiu îndată ce se proclamă ca obligătoare 
celebrarea religioasă, prin aceasta chiar se recunoaște 
că căsătoria la care vizează, mai special acest alineat, 
că căsătoria săvărşită fără, celebrarea religioasă, este 
nulă. Dacă condițiunea aceasta n'ar avea această în- 
semnătate, apoi atunci nu știm pentru ce sar mai vorbi 
de benedicțiunea religioasă în Constitaţiune! Dar prii- 
mind acest sistem „mixt, am pune în vigoare, de o dată 
și fără altă discuţiune, tot dreptul canon în ceea ce se 
atinge de căsătorie. Dar, după dreptul canon sunt proi- 
Diţiuni la căsătorie, sunt condițiuni cari nu se cer de 
codul civil. Aşa,. în dreptul canon, căsătoria între ru- 
dele colaterale e proibită pănă la gradul al 7-lea; în- 
tre aliați în liniă dreaptă căsătoria e proibită în infinit, 
şi în linia colaterală . pănă la al G-le şi une-ori pănă 
la al 7-lea grad.— Afară de aceasta, dreptul canon crează 
o mulțime de alte proibiţiuni cari resultă sau din bo 
tez sau din diferință, de religiune. Codul civil din con- 
tra, micșurează numerul proibiţiunilor : așa de esemplu, 
în linia colaterală se opreşte la al 4-lea grad, aseme- 
nea și între aliați tot pănă la al 4-lea grad. Deoschit 
de aceasta, proibițiunile cari nasc din botez, sunt nu- 
mai între naș și fi, şi proibiţiunile provenind din di- 
ferinţă de religiune sunt suprimate. 

Apoi dacă cerem ca celebrarea ciisătoriilor să fie 
făcută atăt la autoritatea civilă căt și la cea religioasă, evident că aceste autorităţi nu pot să funcţioneze de 
cât observând legile: cari le sunt proprie. Autoritatea 
civilă are să observe condiţiunile cerute de legea ci- 
vilă, și autoritatea religioasă condiţiunile cerute de drep- 
tul canon. Prin urmare, 0 căsătorie care este permisă 
de codul civil va fi proibită de dreptul canon ; de unde 
resultă că două persoane cari în virtutea codului civil 
pot să sc căsiitorească, înaintea ofițerului stărei civile, nu 
vor putea'o face inaintea oficerului cleric. Vedeţi oare 
D-voastre, situațiunea care se crează familiilor? Inţe-



19. 

legcţi D-voastre, posiţiunea femeci— care, căsătorită con- 
form legilor civile înaintea ofițerului public, nu poate 
cu toate aceste să termine căsiitoria înaintea Disericei ? 
Și dacă va lasa—ccea ce se poate prea bine întămpla 
în practică—să treacă un interval oare-care între ce- 
lebrarea căsătoriei la primărie şi acea de la biserică, 
care va fi soarta acelei femei ? . 

Să nu ni se zică că clerul va fi silit a se conforma 
cu regulile codului civil, pentru că clerul nu cunoaște, 
şi nu poate cunoaşte altă lege obligătoare pentru dân- 
sul de cât legea care'i e proprie, adică canoanele. Noi, 
ar trebui se 'violăm pe cler, să degradăm, dacă l-am 
sili să se conforme cu legile codicelui civil. Dreptul 
canonic coprinde în sine reguli imutabile pe care nici 
o putere umană nu le poate schimba. Prin urmare, prin 
nici un mijloc clerul nu poate face ast-fel, cum să su- 
prime din codul său acele proibițiuni înapoiate pe care 
le-au respins astăzi mai toate naţiunile civilisate, mai 
cu samă probiţiunile ce isvorăsc din diferența de 
religiune *). 

  

5). In aceste aserţiuni cred că amicul meu, eminentele profesor 
de la facultatea, juridică din Bucureşti, senşală. Nu tot drep- 
tul canonic cuprinde în sine regule imutabile. . Aşa, în com- 
pendiul de „dreptul canonic“ a lui Andreiu Daron de Șaguna, 
la pag. 15, $19 citesc că regulile şi orenduelile pe care stăpâni- 
rea civilă le aduce în treburi bisericești care nu sunt dogua- 
tice și principali, cu știrea și previea co-ințelegere a Ierarchiei 
sunt valide, şi se consideră de adminiculii Dreptului Canonic. 

Mai sunt apoi Canoane foarte numeroase care nefiind mai 
mult espresianea moravurilor timpului, și incompatibile cu prin- 
cipiile societăţilor moderne de mult sunt picate în desnetu- 
dine și considerate ca literă moartă. Așa, Sinoadele Ecuine- 
nice ne opresc și pe noi mirenii sub pedeapsă de afurisenie, ca, 
se mergem la spectacole, să ne facem artiști, dramatici sau 
comici, etc. 

Citez textual Canionul: 
nDesărârșit opreşte Sântul și Zieumenicul Sinod, pe cei ce 

se zie mimi, și teatrele acestora, dar apoi şi privirile vâna- 
- durilor, și jocurile cele de pe scenă, a se fuce. Iar dacă ei- 

nera Canonul acesta Tar defuima, și cctră certa din aceste 
oprite pe sineşi sur da, de ra fi clevie să se caterisască, ir 
«de ra ți mirean să se afurisască.& ” 

Cetiţi acum și tâlcuirea Canonulni: 
„Cu toată deplinătatea oprește Canonul acesta de a se face 

cei ce se zic mimi, carii, une-oii urmează chipurile Arapilor, 
alte ori ale Armenilor, şi alte ori ale robilor, și une ori lo- 
vind cu palmele preste faţă, cu toate aceste îndeamnă pe pri- 
vitori să se strice de ris, Iar privirea venaturilor este a privi



"D-lor, inconvenientele unei asemenea sisteme mixte 
nu se opresc aci. Căsătoria, ncputânduse invederat ce-! 
lebra în acelaşi moment atât la autoritatea civilă cât 
şi la autoritatea religioasă, are să treacă un interval, 
oare-care între aceste două celebrări. Ei bine! vă in- 
treb atunci: de la care moment are să se considere -că- 
sătoria ca esistinte? Din momentul de când sa cele- 
brat inaintea Primarului, sau de cănd sa celebrat îna-, 
inţea bisericei ? Negreşit, veţi respunde cu toţii, căsă- 
toria nu se consideră ca. esistinte de cât numai din mo- 
mentul când s'a celebrat şi inaintea, bisericei. Prea bine ; 
dară ceată ce se poate intâmpla foarte adesea. Unul 
din soci, bărbatul de esemplu, moâre în intervalul care 
trece între cele două celcbrări, dacă femeia va fi ră- 
mas grea, copilul sc. va naşte natural, Şi averea părin- 
telui nu va trece la copilul ce se va naște, ci: la alte 
rude, pentru că căsătoria nu a apucat a se perfecta 
prin celebrare înaintea Visericei. 

Vedeţi dară, d-lor, cari sunt fructele sistemului 
mixt. Ele constau în îmulţirea numărului copiilor. natu- 
rali, și tot de o dată în răpirea averei de la adevărații 
moștenitori. | - 

Să mergem mai departe. Voiţi ca clerul să con- 
„cure cu autoritatea civilă la facerea căsătoriei ?  Dară 
atunci trebue fatalmente să primiţi ca clorul să concure 
la desfacerea căsătoriei pentru că, de veți zice că nu- 
mai autoritatea, civilă e în drept să pronunţe divorțul, 
atunci cată ce-ar isvori dintraceasta: O căsătorie se 
desface inaintea autorităţei civile ; autoritatea religioasă, 
presupunem na participat la această desfacere. Când 
cei desfăcuţi se vor presenta să se căsătorească de a 

cineva, fiarele, lei, adecă sau urși, sau altele, să se lupte unele cu altele, sau cu oamenii ce sunt osindiți spre moarte. Că ne milostivire şi cruzime mare este a privi cineva sânsele unora ca acestora versându-se, și a ride, Opreşte încă pe lângă a- cestea, şi jocurile și jinvăsiturile cele necinstite ce fac, ori bar-, bații, ori femeile, Îa teatre, Drept aceea, actori se numese cei ce să făţărnicesc, când că sunt imptraţi, alte ori domni, alte ori slugi, și alte-ori alt ceva. Si carele va defaima canonul acesta, și va face din potrivă, cliricul să se caterisască, iar mireanul să se afurisască, (V, „Pidaliun“ din canoanele eclui al VI-le Sinod ecumenic).
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doua oară, înţelegeți foarte bine, că autoritatea reli- 
gioasă nu "i va cununa, pentru că în faţa bisericei, tot 
ce n'a desfăcut densa, nu se poate considera ca desfăcut, 

Trebue dară neapărat ca 'aciea cari au fost odată, 
uniţi prin căsătorie de cler, să fie desfăcuţi carăși prin 
biserică. 

Va trebui dară, inevitabil ca să concure la desfa- 
cerea căsătoriei ambele autorităţi, atitoritatea civilă, și 
autoritatea religioasă, 

Dar aici, d-lor deputaţi, sistemul mixt atinge. ma- 
ximum imposibilului. 

In adevăr causele de divorțiu sunt cu totul alt-fel 
organisate de codul canonic de cum sunt organisate prin 
codul civil. | | . 

Să vă dauunr esemplu. După dreptul canonic poate 
“femeia sau barbatul să ceară desfacerea căsătoriei. cănd 
va dovedi că cel-alt -este de altă religiune.- Această 
causă de divorţiu nu este primită de codicele civil. 
Acest din urmă deternină precis cari sunt causele de 
despărțire, și afară de “aceste cause nu admite altele. 
Din contra în dreptul canonic namerul causelor de des- 
părțenie e aproape infinit. Chiar de ar fi aşa, chiar 
dacă causele de despărţire ar fi identice în codul ca- 
nonic celor din codul civil, fiind că avem înaintea noas-- 
tră două autorităţi, care fie-care funcţionează în deo-: 

"schi, şi după o legislaţiune proprie,—înţelegeți foarte 
bine că decisiunile cari sc vor pronunţa asupra divor- 
ului pot fi diferite, ast-fel în cât o căsătorie desfăcută 
de autoritatea civilă, să nu fie atinsă de autoritatea 
religioasă. Vă întreb atunci: care va fi soarta căsătoriei? 
Tot asemenea se poate întâmpla ca o căsătorie desfăcută . 
de autoritatea religioasă, să fie menţinută de autori- 
tatea, civilă, | Se 

„Vedeţi; d-lor, ce germini distructori Sar. întroduce 
în mijlocul familiilor noastre prin- sistemul acesta, mixt! 

Pe lângă acestea, d-lor, dacă voim ca să concure 
la facerea și la desfacerea căsătoriei ambele autorităţi 
civile și celesiastice, trebue să ne gândim a reinființa 
imediat consistoriile, tribunalele religioase. “ȘI, d-lor, 
lăsănd la o parte cestiunea budgetară, vă declar curat
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că nu sunt din acica cari dorese restabilirea acestor 
tribunale. Paţini din noi suntem cari nu cunosc abu- 
surile comise în trecut de cătră consistorii, puţini din 
noi sunt, cari nu'şi aduce aminte nenumiratele divorțiuri 
pronunţate cu înlesnire de aceste consistorii.— Ei bine, 
d lor, tribunalele civile îmi inspiră mai multă înere- 
dere. Nu aveţi de cât să comparaţi, în acelaș spaţiu de 
timp, numerul divorțurilor pronunţate de autoritatea ci- 
vilă, și numărul celor pronunciate de autoritatea, ecle- 
siastică, și veţi vedea că numărul celor din urmă în- 
trece cu mult pe acelor M'ântăiu. 

Adăogaţi că reinființarea acestor tribunale "eclesi- 
astice are şi alt inconvenient. Procedura înaintea, lor 
este secretă. Nu pot figura nici apărători, nu pot avea 
loc mici desbateri și nu esistă nici representantul so- 
cietății, procurorele, ast-fel în cât tot se petrece în 
umbră, în mister, - 

Aceasta este idealul la care tind acica care se 
arăt cei mai devotați amici ai luminii şi al dreptului 
de apărare? 

„Aşa dară, din ori ce punt de videre vom considera, 
sistemul acesta mixt, mi se pare absolut impracticabil. 

Nu e posibil să admitem de cât una din două, sau 
aceca ce era mai inainte, benedicțiunea, religioasă cu- 
rat şi simplu, sau să lăsam căsătoria, civilă -propriu zisă 

D-lor, intervențiunea obligătoare a clerului în mate- 
ia actelor de stare civilă mare nici o rațiune de a fi. 
Observaţi că” toate aceste acte, după cum recunoaște— 
lucru curios—chiar comitetul, sunt civile. Dară, dacă 
aceste acte sunt civile pentru ce cercți pentru săvâr- 
şirea lor, intervenţiunea, autorităţii eclesiastice? A! ne- 
greşit, d-lor, biserica trebue să, intervină, însă să in- 
tervină întrun mod facultativ. Noi cerem libertatea pen- 
tru fie-care ccetăţan, care voiesce să, se împace cu con- 
ștința sa, să meargă la autoritatea religioasă pentru 

„a primi benedicțiunea, după ce contractul sa încheiat 
inaintea autorităței civile. Să lăsăm dară libertate tu- 
tulor, noi cari am proclamat toleranța religioasă, nvi 
cari ne numim cei mai devotați amici ai libertăţii, să
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nu silim indirect pe catolici a se duce înaintea unui 
alt cult care nu oste al lor. 

D-lor, în timpii cei Qintăiu, în timpii primitivi, 
Biserica prin importanța oamenilor ce o compunea a 
absorbit toată partea civilă a dreptului, ast-fel în cât 
Qreptul canonic plana asupra dreptului civil. Aceasta, 
esplică mulţimea materiilor curate civile care se văd re- 
gulate de dreptul cclesiastic. Și noi, d-lor, pănă la 1776 
eram guvernaţi de canoanele bisericeşti, de codul Ma- 
teiu Basarab, și a trebuit să vie un Domn ca Ipsilant 
pentru ca să facă o legislaţiune prin care se separeze 
elementul civil de elementul religios, după cum 0 zice 
el însuși prin hrisovul din anul 1776: de atunci, pro- | 
gresul a mers crescând pănă astăzi. Opera începută de 
Ipsilant sa continuat de domnul Caragea, de Regnlamen- 
tul organic, și în fine s'a complectat prin nuul codice civil. 

Nu înţeleg dar, pentru care scop ne-am întoarce 
înapoi şi am lua naţiuvei o libertate cu care s'a obiti- 
nuit- deja şi pe care o practică liniştit de aproape doi 
ani?  D-lor, fostul Domnitor, îmbrăcându-se cu toată 
forma esterioară a despotismului, ne-a dat cu toate a- 
ceste -codicile civil al naţiunei celei mai înaintate, c- 
mancipând partea civilă a, legislaţiunei de influinţele cle- 
ricale. Noi, d-lor, cari: dorim adevărata libertate, cari 
proclamăm emanciparea conştiinţei și a ectățanului, cum 

“putem se aservim din nou pe cetăţeni şi să compromi- 
tem 0 operă atât de fericit realisată ? Se poate ca 
modul cm este organisată, căsătoria de codul civil, să 
fie vicios; se poate ca în practică el se presinte multe 
inconveniente; —şi sunt cel d'intăiu care recunosc a-: 
ceasta.—Dară, permiteţi'mi să, fac două observațiuni în- 
tmaceastă privinţă. Mai întăiu, România întreagă a ad- 
mis acest sistem și Pa practicat fără cea mai mică pro- 
testațiune aproape doui ani. Şi ori cum ar fi, remediul 
la acest inconvenient care sc propune nu este nici de 
cum eficace; printrinsul nu am face de cât să cădem 
din Schyla în Charibda. O altă observaţiune este ci, 
dacă întradevăr inconveniente există, dacă sistemul ac- 
tual este râu, nu avem de cât să revenim asupra codi- 
celui civil, săl îndreptăm, să'l complectăm, și să facem
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ca acest sistem si devie mai practie, mai ales în pri- 
vința populațiunilor rurale. Dar pentru D-zeu! să nu 
sacrificăm principiul pentru asemenea inconveniente ; să 
lăsăm lucrurile cum: a fos doui ani; să nu admitem be- 
nedicţiunea religioasă ca obligatoare, fiind că atunci vom 
cădea în confusianea cea, mai mare, și vom produce 
perturbaţiunile cele mai serioase în sinul familiilor. 

Aşa dară, domnilor, fiind că această materie este 
foarte importantă; -fiind că, ca să se hotărească ar trebui 
organisat un sistem întreg de legislațiune ; fiind că chiar 
de aţi voi să admiteţi acest sistem mixt, ar trebui să 
organisaţi, lucrare care nu se poate face. cu ocasiunea 
unui alineat din Constituţiune, vă rog să lăsăm de o cam 
dată această, materie, şi când vom veni la revisuirea 
codicelui civil, vom vedea ce este de făcut. 

Voci. La vot! la vot! | 
Altele. Propuitorii să?şi desvolteze amendamentele! 
D. M. Costache. Domnilor, aţi auzit pe onor.d.. 

Doerescu cu ce talent şi cu câtă iscusință a desvoltat 
„cestiunea, maritagiului civil. Eu, o singură observaţiune 
voiu face d-lui Boerescu: că toate idecle desvoltate de 
d-sa sunt. aplicabile acelei societăţi unde d-sa a adunat 
aceste frumoase idei; adică, aceste idei provin din acel 
Stat catolic unde a fost o-luptă între politica civilă şi 
între cea religioasă. Argumentarea ce se aplică însă la 
causa societiţei, e lesne de văzut că nuşi are de fel 
locul lor în societatea noastră. Aceste idei nu'şi au lv- 
cul lor la noi, fiind că clerul nostru ortodox nu a fost 
nici 0 dată şi nu este în posiţiunea clerului catolic, fiind 
că la noi.nn a csistat nici o dată și nu esistă antago- 
nismul acela care a esistat în părţile catolice, intre sta- 
rea civilă și religioasă. 

Clerul ortodox, preoții noștri, fae parte din socie- 
tatea română, preotul nostru este părinte de familie ca: 
ori-care alt cetăţean, este legat cu societatea ca ori-cine, 
nu formează o castă isolată, în mijlocul socictăţei, pre- 
cum 0 formează clerul catolic; acolo unde aceasta csista, 
înțeleg mefienţa ce a esistat între societatea civilă şi 
cler; este evident, însă, cum la noi, nu o pot înţelege 
nici de cum. Eată dară argumentul cel mai puternic 

N
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prin care se constată că toate acele raţiuni ce'şi au a- 
vut loc. în statele catolice nu pot avea loc nici de cum la 
noi, la nui unde clerul face parte din societate. 

Acum se vorbeşte şi la noi de emancipare, că și 
noi să ne emancipăm de înriurirea . clerului.  Dară vă 
întreb, domnilor, dacă societatea noastră a. suferit vre 
„odată cea mai mică apăsare din partea clerului, pentru 
ca să zicem că ne emancipăm de sub jugul său? căci 
pentru ca cinc-va să voească a scăpa de un jug, tre- 
bue ca mai întăiu să simţim acel jug. Apoi la noi e- 
sistat-a vre odată acel jug? Nu; fiindcă la noi din no- 
fericire clerul nu a fost destul de cultivat nici ca să se 
menţină la înălţimea misiunci sale. - 

Acum să venim la resultatul practic al inovaţiuni- 
lor ce sau întrodus în legislaţiunea noastră, 

Fi bine, domnilor, de când s'a introdus aşa numi- 
tul maritagiu civil, cu v& pot proba că afară din oraşe, 
intre populațiunile rurale, nu mai csistă căsătorie, căci s'a 
iulocuit prin concubinagiu (da! da)). 

Da, domnilor, concubinagiu; ceată starea unde au 
adus societatea acele teorii imprumutate de acei care 
mau voit să ţină seamă de moravurile, de: datinele și 
de tradiţiunele popolului nostru. E 
Ni se ziee, domnilor, că prin această teorie ne-au 
emancipat; ei bine nu, cu zic că Statul a usurpat asu- 
pra autorităţii bisericeşti. Argumentul d-lui Boerescu 
cel mai mare este acesta: d-lui zice, ce area face cle- 
rul când oficerul stărei “civile -ar aproba 0 căsătorie şi 
când clerul ar voi să o respingă ? respunsul c foarte 
simplu: această inovaţiune s'a făcut întrun mod neinte- 
meiat în. contra, canoanelor relicioase care consideră că- 
sătoria ca un sacrament, ca o taină, şi că nu'e certat 
puterei civile a încălca domeniul autorităţii religioase. 
Dacă socictatea noastră, dacă, interesele civile ale Sta- 
tului ar cere vare-cari modificări și oare-cari condițiuni 
de căsăturie (pentru care sunt de acord), atunci Statul | 
puate să se înțeleagă cu. autoritatea religioasă. Chiar 
și în Statele catolice unde Statul a substras căsătoria 
din atribuțiunile bisericei, chiar și acolo a urmat un 
concordat cu Biserica, cu atâta mai mult la noi unde
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Statul politic nu ra avea nici un feliu de resistență din 
partea autorităţei bisericeşti; din contra, Biserica ar veni 
inaintea dorinţeloi: Statului să introducă acele modificări 
cari s'au introdus şi în alte State, în Rusia, în (rrecia, 
fără a-vătăma dogmele esenţiale ale religiunci ortodoxe. 

Din acest punct de vedere am presentat. amenda- 
mentul meu, prin care propun ca căsătoria să se facă 
obligatorie înaintea Disericei. Numai cu aceasta vom face 
ca popolul să resimţă încrederea ce are în angajamen- 
tul cel mai principal al vicței omenești, care e căsătu- 
ria; căci, de când s'a întrodus căsătoria civilă, prin con- 
tracte, ei bine, în popor se zice: "Mi-am luat femeiă 
pe doui sau trei ani. Fată efectele acestei inovaţiuni 
care s'a introdus, și noi suntem datori o satisfacţiune 
poporului, declarând obligatorie celebrarea înaintea, bi- 
sericei; căci, domnilor, vimic mai mult nu a revoltat pe 
poporul în contra guvernului. trecut, de cât această mă- 
sură străină; poporul zicea că guvernul trecut a voit să 
să strice și chiar credinţele religioase. 

Prin urmare, cer să se adopte căsătoria obligatoriă 
inaintea bisericci și rămâne ca după ce autoritatea bi- 
sericească se va organisa, atunci statul politic împreună 
cu biserica să convină asupra modificărilor cari ar îi de 
întrodus; cât pentru căsătoria mixtă, dacă și biserica o 
va admite (lucru ce nu cred), ci bine, Statul ar putea 
împreuvă cu clerul să o facă ca 'obligatoriă, numai ea 
o escepțiune, inaintea autorităţilor civile %). 

*) Argumentele aceste „Statul a usurpat asupra cutorităței ci- - zile... că nu este ertat pulerei civile a incalca domeniul au- torităței religioase...“ ce-au fost opuse puternicilor ratiuni din elocintele şi sdrobitoriul discurs a d-lui C. Boerescu, sunt, după 
mine, o pură frascologie, 

In adevăr, dacă teoria defunctului Manolachi Costachi ar îi adeverată, toate societăţile creştine ortodoxe de răsărit și de apus ar îi condemnate se stee pe loc firă se poată face vre-un progres, căci în canoane se găsesc idei și simțiminte bizare şi inguste, condemnate de toate societăţile moderne, fic din pun- tul de videre al sciinţelar morale, fie din puntul de videre a Științelor essacte........ Cu teoria defunctului preşedinte a 
Constituantei în care sum ' convins că nici domnia să nu cre dea, noi romanii nici am fi putut seculariza averile MOnas= tirești, căci canonul 24 din al 1V-le Sinodul Icumenic zice formal că monastirile nu se pot sceulariza, și cele odată așc- - zate cu jndecata Jipiscopului au să:rămână pentru tot-la-una monastiri, şi lucrurile ce li se cuvin lor au să se păzească, și



27 

D. Chr. Cerchez. Domnilor prin amendamentul 
meu am propus ca la finele art. 19, să se adaoge după 
cuvântul ceremonia religioasă cuvintele „obligatorie pen- , 
tru ori-ce act.“ | | 

Nu am zis numai pentru actele de căsătorie, pentru 
că ceremonia religioasă e de rigoare pentru ori-cc act civil. 

Acum, spr& a argumenta puţin, am de zis, pentru 
a întări convingerea d-voastră, după convingătoarele ar- 
gumente ale onor. meu coleg de la Dorohoiu, voiu zice 
numai că pericolul pe care 7] vede onor. d. Boerescu 
că sar întâmpla prin căsătoria civilă, pericol ca ar pu- 

„tea proveni îu intervalul căsătoriei civile și celei reli- 
gioase, aceste pericole sunt efemere, ilusorii, pentru că 
îndată ce legea zice că căsătoria "nu va fi considerată 
de cât după formalitatea - civilă, după formarea. actului 
civil şi ceremonia religioasă, nu mai poate să fie nici 
un pericol; căsătoria, nu poate ași începe efectele de cât 
după consumare, şi nu poate. fi consumare de cât după 
îndeplinirea acestor formalități. Apoi, d-lor, din toate 
cele zise de d. Boerescu este un Iucru foarte neesplica- 
bile pentru mine: Constituţiunea e- legea legilor, după 
ca trebue să se modeleze toate legile, după principiile con- 
sacrate de ca, şi numai puţin, și legea, civilă; pe când d. 
Boerescu se pare că pretinde din contra că Constitu-! 
țiunea să se modeleze după principiile codului Alexau- 
dru Ioan. 

O voce. Codicele Napoleon, nu. Alexandru Ioan. 
-D: Cerchez. Şi toemai pentru că acel cod Alexau- 

dra Ioan coprindea aceste principii, tocmai pentru a- 

din monastiri să nu sc facă lăcașuri lumești, nici ocărmuirea 
lor să se dee mirenilor.. că monastirile un se pot seculariza 
niei sub pretest de excesuri a le călugărilor !!! .. 

(V. Dreptul Canonic a lui Șaguna pag. 219—221). După 
mine toate instituţiunele monachale sunt menite ca se dispară 
cu timsul de pe acest pământ, ne mai avend raţiunea lor dea 
îi, fiind curat fără de nici o ntilitate pentru religiune. Statul, 
suveran absolut, «u misiune de a veghia și a se înariji de in- 
teresile generale a le societăţei, n'are a se impedeca, nici a se 
închina la canoane, spre a'şi indepliui misiunea sa. Dar mă 
opresc... şi recunosc că cestiunea acesta Stat și Diserieci este 
mai mult de cât gravă spre a o trata într?o simplă notă. Ia re- 
clamă volumini întregi mai cu samă faţă cu cele ce le videm 

- pitrecându-se în ferile catolice. In cursul studiilor. aceste, voiu 
avea ocasiunea de a mai'reveni asupra materiei aceştica. 

-
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ceasta Codul lui Alexandru Ioan a fost urit şi condam- 
nat de masa poporului *%). 

D-lor, nu este căsătorie în țară de la promulua, - 
rea acestui cod, ci e un concubinagiu, precum a zis. 
onor. D: Epureanu, pentru că omul din popor nu știe 
tăria legei civile şi nu poate înțelege căsătoria, pănă 
când nu aude. din gura preotului: că pe cine a legat 
Dumnezeu, nu poate deslega oamenii. Omul din popor 
nu crede că e obligat la datoria căsătoriei după cum 
ar crede când Dine-cuventarea căsătoriei sar da de preoți. 

Nu văd acum pentru ce onor. D. Boerescu găseşte 
că este indispensabil că, dacă sa făcut căsătoriile cu 
concursul amenduror puterilor civile și eclesiastice, apoi 
este neapărat ca și despărțeniile să se facă tot cu con- 
cursul -amânduror puterilor. Dacă Constituţiunea zice, că 
numai căsătoria să se facă in modul acesta, nu este des- 
tul de înţeles că despărţenia are să se facă numai de 
puterea civilă? | ” 

Pentru aceste argumente, şi în privire că nici în- 
groparea celui mort nu se poate face fără bine-cuventa- 
rea preotului, și în privire că -nici copilul nu poate fi 
lipsit, de bine-cuventarea Cerului îndată ce sa născut, 
și copilul care, nu este viabil nu i se poate întărzia 
botezul așteptând pe oficerul stărei civile ca sii dea 
actul civil de naştere; pe aceste considerente am făcut 
şi susțiu amendamentul meu, că, după cuvintele: „ be- 
uedicţiunea religioasă“ să se adaoge cuvintele: „ubli- 
gatorie la fie-care act.“ . o 

DV. Pogor. D-lor, după toate citațiunele ruli- 
givoase și sânte cari sau făcut la această tribună, îmi 
e greu de a veni cu un amendament prin care propun 

- Să se consacreze în Constituţiune că actele civile sunt obli- 
gatorii, cară cele religioase sunt facultative. (murmure). 

„Ni sa vorbit de regimul cel sânt .în cari toate 
actele stărei civile erau în mâua Bisericei, şi mi Sau 
arttat că acel timp era timpul secolului de aur. Nu, 
d-lor, vă .voiu dovedi din contra. Pe când Biserica avea 
această atribuțiune în mâna sa, a abusat de dânsa; şi 

-%).  Aserţiunea aceasta este cu totul inesactă.
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tocmai pentru că a abusat, nu i se mai poate încredința 
ci această atribaţiune 

Biserica nu a respectat: nici una din datoriile Şi 
canoanele sale, a făcut abusuri prin cari şa perdut 

toată, increderea în privinţa aceasta. 

„D-lor, am fost judecător la Curtea de apel şi în- 
tr'un proces mi sa infăcișăt, o persoană cu doue acte 
de botez sub-serise de. acelaș preot. Printr'unul din a 
cele acte, zicea că, acca persoană, este fiică a duoi pă- 
rinți, şi prin cel-alt act zicea ca, acea fiică este a al- . 

“tor părinţi, și nam putut să dăm dreptatea de sucee- - 
siune- acelei fete pentru că nam ştiut într 'adevă ăr cine: 
erau părinții adevăraţi. 

In cât privește actele de căsătorie, d-lor, știm că 
biserica numai fraţi și susori n'a cununat, dară în colo 
toate regulile lor canonice au fost călcate. 

Voci. Aşa e! 
ȘI dacă redica glasul cineva, i sc. respundea că -a 

primit din cer puterea a lega și a deslega!! 
Vedeţi dară, d-lor, că Biserica cea d'ânttiu a pus | 

societatea în pericol. Sub: regimul bisericesc noi știm 
că s'au căsătorit rude d'aproape penă Şi veri primari. 
Fată” ce a făcut Biserica, d-lor,'și cată de ce astăzi 
biscricei nu i se mai poate înapoia acele atribuţiuni, 
căci, ca singură s'a descreditat în această privire. 

Se zice, d-lor, că de la înființarea actelor civile 
căsătoria nu mai esistii ca mai nainte, că astăzi esistă 
numai un concubinat. i bine! aceasta mu este drept . 
a se pune pe conta regimului actelor civile care csistă 
numai de duoi ani, ci pe conta regimului bisericesc. 

Căsătoriile cari: s'au severșit de duoi ani încoace 
nu ştim nimic de soarta lor-pănă acem; nu știm dacă 
sunt bune sau rele; dară știm că căsătoriile sevârșite 
sub regimul bisericesc erau atârnate de capriciul unuia 
din soți ; și zic mai "mul, d-lor; erau atirnate de punga 
unuia din ci! (Voci: Aşa este). 

Aşa, dară, d-lor, dacă voiţi să avem o societate, 
dacă, voiţi să avem o garanţie, să luăm sistemul actelor 
civile pur și simplu fără amestecul bisericese; căci în- 
dată, ce vom amesteca și Biserica la aceste acte, atunci
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abusurile cele vechi, în care. Biserica a îmbătrânit, vor 
reveni earăși pe tapet. 

Astăzi dacă se face un abus din partea puterei 
civile, putem interpela pe minister; cară dacă vom da 
această atribuţiune în mâna 'Bisoricei, atunci nu vom 
putea interpela pe.nimeni, şi șefii bisericeşti ne va zice, 
dacă "i vom întreba: am primit această facultate de 
a lega şi a deslega din ceriu! - „ 
* D-lor, este învederat că numai independinţa zcte- 

lor civile de a actelor religioase este adevărata bază 
garautatoare pentru socie“atea noastră. Cu toate acestea, 
țin cont şi de prejudiţiile - religioase; dar vă întreb: 
cine împedică pe oameni de a se presenta şi înaintea 
Disericei spre a primi. benedicţiunea religioasă ?.... 

D. C. Cantacuzino. Oamenii cei înv&ţaţi. 
D. V. Pogor. Numi veţi arta d-voastre un 

singur esemplu între sătenii noștri unde să nu aibă loc 
ceremonia bisericească la naştere, căsătorie sau moarte. 
Pentru aceasta zic că înainte de toate, spre a nu da 
loc la abusuri din partea Biserici în privinţa aceasta, 
trebue să ne menţinem strict în principiul independin- 
ței actelor civile afară „de ori ce înriurire religioasă ; 
căci numai ast-fel putem da.o garanţie scrivasă socic- 
tăţei. Biserica a sevârşit cele mai mari abusuri, şi prin 
urmare a perdut, toată încrederea mea în cât priveşte 
actele stărei civile ; am văzut despărțenii făcute de Dbi- 
serică prin bani; am văzut cum am mai zis, autorităţi 
clericale cari au cununat rude aproape, pănă şi veri 
primari, în cât a ajuns ca Biserica să nu mai aibă nici 
un respect de since; și cine nu are tospect de sine, 
nu poate să ceară a fi respectat de alţii (aplause din 
o parte a Adunărei). *). 

5). “Discursul stimatului men amice d. Vasile Pogor, este sever, 
dar just. Aş putea cita fapte și chiar nume în sprijinul aser- 
țiunelor sale, dar nu acesta este obiectul studiilor mele. Nu 
pot, înse, in interesul istoriei, se m& oprese de a nu spune 
cetitorilor că pe timpul pe care'l descrie inteligintele și inde- 
pendintele fost prim-președinte de Curte, erau preoţi iniluenţi 
care aveau, ca sc zic așa specialitatea ca se săvârșască cunu- 
niile acele oprite în mod formal de canoane. Căsătoria ce- 
lebrată în atari condițiuni şi ?n mod clandestin, rare ori se 
anula ; preotul era numai, pentru ochii oamenilor, osindit a nu 
mai sluji liturghia (argas). Nu trecea însă, multe zile sau sep-
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| Comitetul se retrage spre a delibera asupra dife- 
ritetor amendamente propuse. 

D. A. Pascal. Comitetul deliberând asupra nu- 
meroaselor amandamente presentate la Dbiurou, le-a îm- 
părţit ântăiu în trei categorii. După cum vedeţi, unele 
din aceste amendamente sunt pentru a se admite siste- 
mul că actele civile sunt de atributul autorităţilor ci- 
vile și cu totul independinte de autoritatea eclesiastică ; 

„cele-alte amendamenie sunt pentru a declara că aceste 
acte trebue să fie mixte, adică să fie tot-o dată și 'de 
atributul autorităţilor civile şi a celor. celesiastice, că 
amândouă aceste antorităţi să participe la a lor con- 
fecţionare. | o 

Mai sunt pe urmă alte două amandamente cari 
susțin că această materie nu trebue tratată în Consti- 
tuțiune fiind de resortul codicelui civil și prin urmare 
trebue să se scoață cu totul din Constituţiune. | 

D-lor, redaeţiunea comitetului a fost rău înţeleasă 
de d. C. Boerescu. 

După câte am vorbit, aţi văzut că majoritatea co- 
mitetului a optat pentru sistemul acela în care aceste 
acte sunt curat de autoritatea civilă; și dacă art. 19 
poate da loc la restălmăciri, atunci, pentru a da o re- 
dacţiune mai clară, preferim amendamentul d:lui Pogor 
şi d-lui Strat în care se zice că aceste acte sunt in- 
dependinte de benedicţiunea religioasă. Vedeţi că, puind 
acest amendament, noi nu modificăm principiul pus în 
projectul guvernului, ci dăm o redacțiune care nu mai 
dă loc la îndoeli, căci, se vede că, articolul guvernului 
a dat loc la indoeli .de vreme ce sa cerut modifi- 
carea lui. | o 

Aşi înţelege sistemul civil singur, aşi înțelege a- 
semenea și pe cel-alt sistem religios carăşi singur; dară, 
sistemul mixt nu se poate admite, fiind-că nu se poate 
pune în practică, și misiunea noastră este de a vedea 
dacă o măsură oare-care este posibilă. 

tămâni de la celebrarea cununiei, și Mitropolitul sau Episco- 
pul, turmentat de stăruințele celor mari și puternici, erta pe 
preot, .și așa și cerul şi sutictul drept-credincioșilor christiani 
crau pe deplin satisfăcuţi!... Dar bunele moravuri? Le tac, 
căci nmea le ştie!.... 

,



Acest sistem violent al d-lni Manolache! Costache 
de a se impune legea civilă puterei bisericești este, cum am zis inaplicabil; noi nu putem face pragmatice 

n sancțiuni şi concordate cum făceau suveranii [Europei cu Papa. | a 
Așa dară, pentru că acest amendament este con- 

îra canoanelor bisericeşti ;. pentru că nu putem atinge 
independinţa religiunei, impuindu'i o lege contrarie ca- 
noanelor ei, cred că sistemul civil propus prin amen= 

„ dainentul d-lui Pogor, este singurul mijloc posibil şi 
aplicabil. (%) 

D. N. Blaremberg. D-lor, sunt și cu unul din 
partisanii sistemului mixt și nădâjduesc a dovedi că a- 
cest sistem departe de a fi absurd şi impracticabil, este 
din contra singurul logic, singurul moral.. Domnilor, ni-. 
meni nu poate tăgădui că „măritişul este nn contract 

civil şi religios, tot de-o-dată nimeni nu poate tăgidui 
că măritișul este unirea nu numai a persoanelor ci şi 
a sufletelor, nimeni în fine nu poate tăgădui că el este 
0 taină a Dbisericei. Inţeleg, d-lor, sistemul electiv În 
altele materii, nu însă și în materie de religiune. Pu- 
teţi zice, dacă admiteți măritișul eselusiv civi!, că sunteți 
liberi cugetători, spirite tari, ori-ce, însă încetaţi de a 
mai zice că sunteţi și ortodoxi (aplausc). Nu înţeleg 

*). Ultimul acest mod de argumentare a distinsului meu amic, e- minente profi sor de drept civil şi decan al facultăţei de drept din Pucureşti, nu mă satisface. Amandamentul Manoluchi Cos- tachi conţinea, cel puţin în aparență, un omagiu la adresa canoanelor ; prin el departe de a se fi atins iudependinţa Di- sericei, din contra i se atirma dreptul de a interveni şi con- cura la săvărșirea căsătoriei. Autorele amaudarientului viza chiar la o transacțiune între Stat și Biserică. Cestiunea, înse, pusă pe-un aseminea terân, mi se pare imorală pentru cuveu- tul simplu că Diserica noastră nu poate sta la târg, nici la toemală cu puterea teinporală spre a'și modilca dogmele ce Sunt rațiunea sa de a fi. Cine are dreptul, acela poate să și renunțe la e], intă ce ne spune rațiunea ; şi ce drept poate : Biserica pretinde în actele stărei civile ? Dominaţiunea de fapt ce-a avut nu-i poate constitui nici ua drept: a susține teza, contrarie este a declara implicitamente că omenirea intreasă ar trebui se steie nencetat suh autoritatea puterei spirituale, adecă, în alte envinte ca ca se renunțe la dreptul de a cu- eta 1... lată reflexiunele ce mi le-a sugerat raportorul Consti. tuţiunei prin ultimul seu mod de argumentare. Pot se greşese în modul meu de videre, dar în tot cazul mai bine este se fin franc. adecă se spun aceea ce ândese, decât se fiu ipocrit!
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dar. să propuneţi sistemul francez, sistem păgân, după 
mine, în România. 

Dar ni se zice, vedeţi la ce inconveniente vă es- 
puneţi : 0 cununie săvârşită de autoritatea civilă, ar 
putea să nu priimească consânţirea religioasă și dacă 
în intervalul de -la săvârșirea, solemnităţei civile pănă 
la benedicţiunea religioasă ar muri bărbatul, copilul 
conceput în acest interval ar rămâne natural. Ei bine, 
d-lor, pentru. mine aceasta nu este un inconvenient pen- 
tru că tocmai acesta e râul la cari în sistemul meu 
„voiesc săi aduc un leac. Scopul meu este tocmai de a 
prohiba acest concubinagiu legal. Voesc ca copili să fie 
„legitimi în puterea nu numai a lesei civile ci și în pu- 
terea, legei divine %). i | | 

Din minutul dar unde suntem siliţi a recunoaşte 
măritişului acest caracter mixt, trebue să-l şi supunem 
la o îndoită formalitate. Ș'apoi oare inconvenientele sunt 
serioase ? Dacă în adevăr în această materie nu esistă 
o concordanță intre dreptul canon şi dreptul civil, ce: 
ne popresce de a le pune în armonie? şi dacă legea 
eclesiastică nu se poate pleca la legile civile, apoi cu 

+), Așa se fie oare? Când voiu analiza deshaterile din Consti- 
tuantă, îmi voiu face o datorie de a combate. teoriile acestui 

- distins jurisconsult și ilustru orator. Connubiul ce domnia-sa 
prin acest discurs a voit se stabilească între Stat şi Biserică 
este anihilarea, cea mai viderată, a marelui principiu consacrat 
prin art. 21 din Const.: „Libertatea consciinței este absolută.“ 

Nu mă pot, înse, opri de a nu mărturisi de peacum că re- 
producerea, acestui discurs nva făcut între altele so'mi aduc a- 
minte și de cuvintele Apostolului Pasel carele. zicea că „pre- 
cum întru un trup se afli osebite măduliri, aşa şi întru o Bi- 
serică se atlă osebiţi oameni, dupre rânducala ce D-zeu o a 
dat tieşte-căruea. Iar teologul Grigorie, tâlcuind cuvântul .A- 
postolului, zice „că altul este în Biserică ureche, altul limbă, 
altul mână, şi altul alt ceva mădulariu; nici toți sunt limbă, 
adecă învăţători, nici toţi apostoli, nici toți proroci,... Deci, : 
omule, tu oae fiind, ce te faci păstoriu ?,... Picior fiind, ce te 
faci cap ?.... Soldat fiind, ce te apuci a te face general de oști? 
zice şi Solomon: „Nu fii lesnicios a vorbi, nici sarac fiind să 
te întreci cu cei bogaţi, nici căuta a te face mai înțelept între 
„cei înţelepţi.“ Iară, carele va face afari de canonul acesta, „sâ 
se afurisască pe 40 zile.“ , 

Stimatul meu amic mare a se teme de această afurisenie, 
căci teolosul Grigorie a prevăzut ipoteza! când cineva are darul 
“cuventului, şi zice: „De za fi înse, vre-un mirean iscusit în 
curent și chip cucernie, nu se oprește de a respunde și a în- 
răța, în deosebi pe cei ce"l întreabă, precum zice Zonora, ete... 

- (Y. În Pidalion, canoanele din al VI-le Sinod Ecumenic). 

3
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unul primesc să se supue în acest cas legea civilă exi- genților religioase. . | ! 
Și dovadă, d-lor, că lucrul nu e aşa de anevoios precum 0 credeţi, este că, aceasta, s'a mai făcut Şi sub Caragea, care când a făcut codul civil, a prevăzut pie- dicile la măritiş, precum și casurile de despărțire, în- tun mod conform dreptului canon. Eată dară că ase- menea concordanțe intre aceste două codice, civil şi bisericesc, sa mai făcut la noi. Prin urmare, și noi azi voind a pune în armoniă aceste doue codice, nu facem ceva imposibil, ceva neauzit.. 
Dară. sa mai zis că sunt căsătorii eterodoxe, că- sătoriele între. catolici și ortodoxi, Li bine, aceste mă ritișuri sunt aşa de rare în cât le putem acorda o dis- pensă fără vre-un mare inconvenient. Nu cred, d-lor, ca la noi să fie mai mult de 100, priimesc o mie de casuri asemenea. Ei bine, ce'mi pasă dacă o sută de „indivizi se vor considera ea necăsătoriți, aceasta nu poate aduce acea lovire moralităței publice 'ce'i poate aduce concubinagiul legal răspândit in toată țara. Cu toate. că nu ştiu că chiar atunci când eram în această materie sub regimul dreptului: canon, măritișurile ete- rodoxe să fi întămpinat niște dificultăți de cari ni s'a vorbit astă-zi. De aceea priimese și eu amendamentul d-lui Epureanu. i ! E D. C. Grădişteanu. Ce facem cu divorțul ? D. Blaremberg. Ca să răspund la nerăbdarea d-lui Grădişteanu care mă întreabă, ce facem cu divor- țul, voiu fi silit a antecipa. În privința divorţului nu am aceiași preocupaţiune, pentru că divorțiul prin el îusuşi, este în adevir o necesitate, dară o necesitate regretabilă, el e mai mult 'un rău Şi un scandal, de cât un bine. Așa dar, nu văd aci trebuința aceloraşi precauțiuni, nu văd trebuința de a da acestui act acel caracter sacru care impresionează spiritile, Ce'mi pasă mie că niște oameni care se despart, cari renunță de a trăi în comun, ce'mi pasă mie dacii acei oameni sunt deslegaţi de obligațiuniea lor în puterea unei sentințe bise- ricești sau-a unei sentințe judeciare? Aci nu mai e a- celași interes. Când se sivărşeşte o căsătorie nu o pu-
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tem în:onjura de destule solemnităţi, nu putem lua des- 
tale precauţiuni spre a asigura curăţenia și durata sa; 

„ci dar, când se disolvă o căsătoria, nu mai văd de ce 
acea, disoluțiune ar purta un caracter sacru? 

Vedeţi dar, că aci ceremonia religioasă nu are 
aceiași importanță. Dară chiar primind teoria, că ceea 
ce facem pentru măritiş trebue să facem şi pentru. di- | 

„Yorţiu, voiu răspunde: puneţi în armonie legea civilă 
pentru divorțiu „cu legea bisericească pentru divorţiu; 
și dacă vedeţi un inconvenient între două tribunale unul 
civil şi altul bisericesc având a se pronunţa: în. materie 
de despărţenie, organisaţi tribunale mixte, lucrul nu e 
fără precedent în țara noastră, căci în trecut mitropo- 
liţii şi episcopi: erau membrii ai Divanului domnesc, . 
ci judecau dar - dinpreună cu laicii. 

D. C. Boerescu. După care legi să judece tri- 
bunalele mixte? Ă 

D. Blaremberg. După legile civile puse în armo- 
„nie cu legile canonice. | 

Acum, d-lor, vă mărturisesc, că cât pentru mine 
nu impărtăţesc nici de-cum cultul onor. D. Boerescu 
pentru codicele Cuza; departe de a considera acest cod 
ca un progres, eu "1 consider ca o nenorocită inovaţiune. 

D. Radu Ionescu. N'a zis. 
D. 0. Boerescu. Cere cuvântul. 
D. Blaremberg. A întrerumpe nu € a respunde. 
D-lor, departe de a avea, acel cult pentru codul 

D. C. Bverescu. Codul Napoleon. 
„D. Blaremberg. Vă 'voiu dovedi că nu e “codul - 

Napoleon, dară chiar așa de-ar fi, oare onor. D. Boe- 
rescu va putea să contesteze că- codul Napoleon de si 
una, din. legislaturile civile cele mai perfecte, nu e ob- 
jectul unei critici foarte vii în teorie? Găseşte oare - 
d-lui că de aceste critice foarte întemeiate s'a “ținut | 
samă la redactarea, acestui codice? Negreșit că nu! Gă- 
seşte oare d-lui că în acest codice sa ţinut samă de 
vre-una măcar din tradiţiunile ce esistau în Romănia, - 
şi care so recunoaștem, nu erau toate rele. Earăşi nu! 
Prin urmare, după mine, codul Cuza, departe de a fi
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o operă demnă de admirațiune, e. o legislaţiune ce cere a fi revisuită cât mai curând. e 
Voci. 'Loţi dorim aceasta. 
D. N. Blaremberg. Las redacțiunea şi acele inadvertenţi cari dovedesc că cei ce au fost însărcinaţi „Cu această lucrare chiar ca traducători au fost mai pe 

jos de cât sarcina lor. - | 
Las la.0 parte lapini de garenă, copii adulterini 

Şi inceștioşi puşi pe acelaşi picior cu cei legitimi, las la o parte nedreptatea ce se face femeei în devolu- 
țiunea -moștenirei, căci ea cra şi cu drept cuvânt mai 
favorisată de vechea legislațiune, căci ași fi silit să intru în amănunte ce nau nimic a face în această, 
discuţiune. : 

Dar ne zice d. Boerescu, de ce să nu amânăm a- 
ceastă cestiune pentru viitor, de ce să nu o reservăm unei legi speciale? Am cuvinte foarte tari ca să cer „„ această inserțiune în Constituţiune. Știţi prea, bine, că „măritișul, adică. familia, e una din basele societăței, şi nu înţeleg ca, în pactul fundamental al țărci să nu se reguleze coea ce se chiamă, principiul familici. Această, disposiţiune a dresării actelor civile de oficerii civili o „vom găsi şi în Constituţiunea Belgiei; singura inova- “ţiune “propusă de noi 0, că ceremonia religioasă să fie obligatorie, și dacă mi-aţi cere şi esemple, Și esemple 
nu *mi-ar lipsi, vă voiu cita Italia unde acest-sistem e sau a fost în vigoare. 

Voci. Sa desființat. 
D. N. Blaremberg: Cel puţin a esistat înainte. Intru cât priveşte disposiţiunile de detaliu, chiar noi tră- mitem -la -0 lege ulterioarii, tot așa precum 0 facem cu: toate principiile largi pe cari le înseriem în Consti- tuțiune. 
Voiu termina, d-lor, cu o ultimă considerațiune. Am zis că măritișul, adică familia, este basa societăţei, lăsaţi] dar sub invocațiunea Cerurilor. Nu consacraţi concubinagiul legal care turbură conşciințele şi aduce o atingere așa de gravă moravurilor (aplause). 

Mai mulți deputaţi cer închiderea, discuţiunci. 
D. C. Boerescu. D-lor, aşi dori să nu se inchiză
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discuțiunea numai ca să ne declare d. Blaremberg: ce înțe- 
lege d-sa a se face cu femeile cari au să se căsătorească de 
la promulgarea Constituţiunei pănă va face d-sa detaliu- 
rile? E o cestiune foarte importantă, căci în acest 
timp are să se facă căsătorii, şi dacă nu se vor face - 
conforni Constituţiunei, vor fi nule și copii ce se. vor 
naşte vor fi -natuiali. 

D. N. Blaremberg. Se vor întroduce : disposi- 
țiuni transitorii, iar pănă atunci codul. Cuza remâne în 
vigoare. 
„DD. M. Costache. Am luat cuvântul, lor, pen- 

tru închiderea discuţiunei, şi voiu respunde d-lui Boe- 
rescu, că Constituţiunea nu poate să coprinză -de cât 
principiele generale, şi în puterea principielor generali, 
are apoi să se modifice legislaţiunea ţerei, şi au să se 
facă şi acele legi numite transitorii. Pentru aceste cu- 
vinte cer închiderea discuţiunei. A | | 

D. Ministru de Finance. Eu cred, d-lor, că. 
discuțiunea în cestiunea de faţă, e o discuţiune care se 
prelungește degeaba. - Nu e un român în ţara Româ- - 
nească—fie sau nu Constituţiunea obligatorie—nu e un 
singur român în ţara Românească care să se socotească, 
insurat pănă nu se va duce la biserică, - 

— Se pune la vot închiderea discuţiunei şi se 
primeşte. 

- — Se cetese apoi, se pun la vot Şi se resping ur- 
mătoarele patru amandamente :. 

1) Al d-lui R. Ionescu. 
9) Al d-lui Const. Boerescu. 
3) Al d-lui Cerchez. - 
4) Al d-lui Fusea. | 

„— Se citeşte amandamentul d-lui M.. Costache şi 
puindu- -se la vot se adoptă. Se pune la vot .intregul 

"articol și se adoptă. | - 

Analiza şi critica desbaterilor din Constituantă. | 

După cum vide din aceste deshateri; Adu- 
narea Constituantă era împărțită în doue tabere: 
de-o parte, tabâra Manolachi Costachi cu d. Necu-
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lai Blaremberg, ctc.; de altă parte, tabâra d-lor Con- 
stantin Boerescu, Aristid Pascal, Vasile Pogor, ete, 

Care, înse, din aceste doue tabere, purta dra- 
pelul acestui  adevâr esprimat cu atâta claritate 
de tribunul Simeon în Adunarea marei Revoluţiuni 
franceze, că „Statul civil şi credința religioasă nau 
ninuc de comun; că veligiunea nici poate râdica, 

„nici poale da statul civil; că aceiaș independință 
pe care Biserica o veclamă pentru dogmele sale 
și pentru interesele sale spirituale aparține Socie- 
tăței când este vorba de a vegula și mănținea sta- 
ful cui şi interesele temporale? Care, din aceste 
doue tabere, o mai repet, purta drapelul acestui 
adevăr că „cetățeanul aparține Statului, andependent 
de ori ce religiune?*) Nici umbră „de indoeală, 

*). Această idee „cetățanal apoține Statului, îndepen- dent de ori ce rcligiune“ o susține și Andreiu Baron de Șaguna în compendiul seu de Drept canonic. Ilus- trul Arhiepiscop al Ardealului, în $ 312, pag. 302— - 304 la introbarea:. Ce chiemare ave Statul față cu di- feritele Biserici? după ce combate ideea unei Bise- ici domnitoare într'un Stat de diferite Biserici, îu- chee zicând: 
„Dar și din privire la convingerile religioase ale cetățenilor trebue statul egalmente să trateze - Bise- ricele creștine, căci convingerile religioase ale ace- lora nu numai nu'i impedecă pre ei în împlinirea obligamintelor lor cătră Stat, ci acelea dau lor încă un impuls și sbor moral spre cea mai conștiincioasă satisfacere a acelor obligaminte cetățene cu ori și ce Sacrificiu, ce ar cere de la ei binele Și prosperarea, patriei lor, - 
„Așa dar, dreapta şi egala tractare a Bisericelor ” din partea Statului este acel capital de cel mai mare preţ, care infățișcază pe Stat 'ca pe o familic, ai că- rora membri sunt între sine legați cu legătura per- fecțiunei iubirei, ceea ce se documentează cu cuvin- tele lui Solomon, prin care în Pildele sale 16, 12 așa zice: „Statul pazind dreptate, se întărește în es- sistență, e -
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după mine, că drapelul acestui adevăr, îl purta, 
şi] apara cu argumente puternice tabâra de-a 
doua. Și cu toate aceste, ascendentul cel eser- 
cita în Adunarea Constituantă, Manolachi Costachi, 
face se triumfe principiul căsători dei mazte. 

Poate că maș fi avut de-ocam dată și pentru 
moment nimica de obiectat contra acestui sistem, 
și aş fi mărginit în reflexiunele din notele a-. 
„daose în reproducerea, discurs urilor, dară unele din 
vaţiunele desvoltate mai întăiu de eminentele Dau- | 
bat de stat Manolachi: Costachi, şi mai în urmă 
nu -numai complectate acele raţiuni, dar chiar ȘI 
împinse -la o esagerare ipesholică de distinsul și - 
mult talentatul jurisconsult şi „Orator d. Neculai 
Blaremberg, mar fi de natură ca se mă. silească 
a: observa de pe-acum, ambelor acestor doi ilustri 
oratori, că în această discuțiune au fost mai ca- 
tolici decât chiar Papa de la Roma! 
“De şi am se mai revin asupra unor asemi- 

“nea idei şi” argumente la capitolul „despre reli- 
gume și căsători ie precum şi când mă voiu Ocu-, 

pa despre secularizarea căsătoriei, totuși enormi- 
tatea lor mă obligă ca imediat să le combat, ne 
putând. trece cu viderea o fraseologie “menită de 
a seduce pe toți acei care, când este vorba des- - - 

„pre Biserică, iubesc de : a „crede totul fără de'a. - 
mai cerceta |... 

Și dară, me-aș perniite, în. primul loc, de a 
intreba pe ortodoxul răsăritan d. Neculai Blarem- . 
berg, dacă. domnia sa, în adevăr, crede și este - 
convins că, căsătoria este o sâută. tiină? Ru unul, 
„mult am umblat din chiar tinerețile mele se dau 

peste anume textul acel prin care Isus Christos 
a rădicat căsătoria la această înaltă demnitate
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spirituală; precum de aseminea, mult naș bucura 
ca teologii și juriștii canonici se'mi dee se cetesc 
în condiliile [Ecumenice deshaterile în urma că-. 
rora universalitatea drept-credineioșilor în Ohris- 
tos Sânţi Părinţi, au fost “siliți se constate. ŞI se 
proclame taina nunței ca avend primul seu ger- 

“mine în Fiul-Omulai [.... Pe cât știu şi am cetit 
și eu, Domnul nostru Isus Christos nu avea o 
prea frumoasă idee despre căsătoria omului „de pe 
acest. pământ, pentru că așa se o redice la înăl- 
țimea unei taine. „Zeac pentru potolivca poftelor 
trupeşti“ : iată cuvinte pe care le întălnim mai la 
fie-care pas în Sântele cărţi a le Bisericei noas= 

„te, 'a proposito de nuntă, de căsătorie, - i 
Căsătoria după canoane, după cărţile Apos- 

tolilor și a Sânţilor, Păvinţi, este, ca sc zie așa, 
mai mult o toemală de reproducțiune, //berorum 
(uaevendlorum causa, şi chiar, după cum 'am zis*o 
deja, a . remediu spre potolirea poftelor trupești. 
A face o “taină; un mister dumnezeese  dintr'un 
contract prin care părţile se oblisă a'și oferi tru- 
pul, 'și fie-care dintre soţi se aibă asupra celui- 

„alt soţ o specie de „jus utendi fruendi re sua 
pro ut juris ratio, patit“ semi fie ortat de a o 
“Spune curat fără de teama anatemei pe care la 
„fie-care pas o întălnesc în Pidalion, este o taină 
pe care; eu „creştin carele cul după ce -cercctez& 

“aș pute-o aplica și la împreunarea dobitoacelor, 
căci și ele pentru ce se împreunează decă nu 
pentru potolirea poftei lor trupești? 5, 

=). In ordinea aceasta de idei, găsesc c'au avut cuvânt “unii ca se, definească căsătoria în următorul mod: „Est acho per quam zir ct mulier corporum domi- iun ad usum conjugale sibi invicein muluo tra-
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Mărturisese când ceteam și receteam modul 
de argumentare al distinsului jurisconsult laic, 
improvisat teoloa în Constituantă, fără de voea 
mea, îmi aduceam aminte cuvintele papale, fie a- 
cele a le lui Leon XIII, fie acele a le lui Piu : 

_TX, ambii iluştri Papi ai Romei. 
În adevăr, Piu IX înti'o scrisoare a sa că- - 

tră Regele Sardiniei, zicea și el că unirea bar- 
batului șa femeei contractată în afară de miste- 

„riul, Bisericei mare nici tăria nici calitatea “unei 
legitime căsătorii. Şi ce 'este căsătoria civilă? se 
esclamă Piu IX. Un concubinat! respunde cu iu- 
“țală înaltul Prelat. Papa Leon XIIL zicea și el 
tot acelaș lucru: „De şi unirea ar îi contractată 

- conformaâmente legilor civile, - totuşi ea n'are altă 
“ valoare decât acea a unei for malități sau ul unui 

us introdus de dreptul civil. Dar dreptul civil nu. - 
poate ordona și regula. decât aceea ce.'este o con- 
secință a căsătoriei: în materiile civile ; înse, ŞI 
aceste consecinți viderat n'ar putea se resulte de- 
cât din adeverata şi unica sa causă,  adecă din - 

lecămăntul nuptial;“ și legămăntul nuptial—tot 

Papa ni-0 'spune—este format prin sânta taină; 
deci, în afară de această sântă taină căsătoria. este 
inesistentă. 

Iată teoria papală. ). | a” 

Ce alta ne zice și d. Blaremberg când se 

csclamâ cu o aparentă profimdă convingere: „Sco-..- 

pul meu este tocmai de a prohiba acest - „contul- | 
Vina jiu legal. Voese“ ca copiii se fie leg găini în 

dunt 'et accipiunt. «  (Bste actiunea prin care “Darba- 

tul și femeea î'și- dau și priimesc în mod reciproc. 
proprietatea, trupurilor: lor spre uzul conjugal). - 

2), Laurent, Droit civil internaţional tom, IV, > Das 370.
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“puterea. nu numai « legei civile ci şi în puterea legei 
divine ! „Din minutul. dar unde suntem siliți a recu- 
noaște măritişului acest. caracter mixt, trebue sâl 
şi supunem la o îndoită formalitate. Și apoi oare 
inconvenientele sunt serioase? - Da-:ă în adevăr 
în această materie nu esistă o concordanță, între 
dreptul canon și dreptul civil, ce ne popreşte 
de a le pune în armonie? şi dacă legea eclesi- 
astică nu se poate: pleca la legile civile, apoi -cu 
anul primesc să se supue „în acest cas legea cuilă 
esigenților religioise li aa a 

Dar aceasta: mi se pare mai mult decât prea . 
„mult ca se subordonăm legea civilă canoanelor hi- 
sericeşti! Aşa de departe n'a mers cu cultul pen- | 
tru canoanele Bisericoi noastre nici chiar Mano- 
lachi Costachi! Președintele Constituantei, cap- 

diriginte în acea epocă al partidului conservatoriu, . 
cei drept, propunea o: transacțiune între puterea - 
temporală și puterea spirituală, dar nu cerea su- " 
Dordonarea legilor civile canoanelor bisericești, 

- Din contra, barbatul acest de stat părea convins 
că „Biserica noastră are se iasă singură înaintea 

„ dorințelor statului spre a introduce acele modifi- 
cări care Sau introdus şi în alte state, în „Rosia, 
în Grecia, fără a vatama dogmele esenţiale a le 
religiunei ortodoxe.“ Sunt convins că pe d. Bla-. 
remberg gura Pa luat pe dinainte, căci ȘI CUNOȘ- 

 tințele şi ideile progresiste ce le possede acest 
distins jurisconsult şi ilustru orator n'a putut se'l. 
facă a susţinea această enormitate ca puterea spi- 
rituală se primeze și se absoarbe puterea temporală, 
tocmai în actul cel mai grav, act care constitue. 
familia, şi familia, la rândul ei, constitue Statul. 

„” Cetirea și recetirea “ deshaterilor din Conti. -
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tuantă, print'o asociațiune de idei involuntară, m'a 
făcut semi adue ' aminte că ?î tinereța . mea pe 
când mă găseam, scolariu în clasa IV-a gimna- 
zială din Îiocul Naţional din Iași, am fost, înv&- 

"țat pe „dle Tost o carte bisericească numită „Ai- 
vtacodr omion, tâleuirea Evangeliei și a faptelor: Sân- 
ților Apostoli.“ - | . 

- Pe când studieam cartea aceasta sântă, tot a a- 
tât de voluminoasă cât şi Pidalionul *) eram băet 
în cotate de vro șepte-spre-zece ani, prin urmare . 

"Şi cu trupul și cu sufletul destul de desvoliai, 

*), La începutul secolului nostru, Sa compus şi tipiit 
“în Lipsea cu autorizarea Sinodului patriarehal din 

Constantinopole toate canoanele apostolești şi ale Si- 
noadelor şi ale Sânţilor Părinţi, din preună cu noi 
interpretaţiuni. Titlul acestei cărți canonice este „Pi- 
dalion* adecă. Corabia închipuitoare. Numirea acea- 
sta alegorică vine tocmai de la icoana care este pusă 
în fruntea cărței. : Icoana aceasta înfățoşază o: co- 

N 

"rabiă. Prin corâbia aceasta se închipuește. Catoli-. ” 
ceasca, Biserică a lui Christos, acăriea temeliă este 
credința cea ortodoxă în Sânta Treime; iar scându- 
rile şi "grinzile, sunt dogmele credinţei și tradițiile ; 
catargul, este crucea; ventclile, nădejdea şi dragos- 
tea ; cârmuuitorul, domnul nostru Isus Christos; Dro- 
varii şi marinarii, Apostolii şi diadohii Apostolilor 
și toţi clericii, gramaticii și notarii, învețătorii cei după . 
vremi; călătorii, toți ortodocșii creştini; mavea, este 
viața aceasta; sufla» ca cea lină și zefirul, - sunt su- 
fiările şi havurile Sântului Duh; rânterile, ispitele 
cele în potriva ei; iar cârma ei, „prin care. se . îni- 
dreptează cătră. limanul ceresc, estă cartea aceasta a 
Sântelor Canoane numită „Pidalion“ sau cârma Cw- 
vabiei, înțelese a catoliceştei şi Apostoliceştii Biserici - 
a ortodocșilor. a 

„Pidalionul“ a fost tradus în româneşte la 1842. 
de cătră Veniamin, neuitatul Mitropolit al Moldovei. 
In această carte, canoanele se găsesc în “deplinul 
lor context cu comentarii canonice, teologice și isto- 
vice.  Pidalionul este ca se zic aş: Charta, magna a 

„ întregei Biserice ortodoxe de răsărit. (V. Șaguna, 
- “drept. canonic, pag. 358—360). 

Y
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Mam fost scandalizat—pudoarea mă opreşte se 
zic altâ cera—când am 'văzut pe- profesorele de 
religiune cămi dă se 'nv&ţ o tăleuire la o bis 
folie a' Apostolului Pavel 'cătră Corinteni, Măvtu- 
risese că imaginațiunea mea de tăntr se aprindea 
de câte ori ceteam acea tăleuire. Dacă pe atun- 
cea aș fi cunoscut principiile legilor laice penale 

„contra „espresianelor necuziincioase, și contrarii bu- 
elor moravuri care se rostesc în locuri şi adunări 

„ publice Sau se trec în scrieri tipărite“ de sigur 
că m'aș [i crezut în drept de a cere aplicarea pe- 
nalităților prescrise de societatea civilă. 

Spre dovadă că nu esagerez, îmi voiu pa 
mite: de -a reproduce întocmai această tălcaire, 
căci numai așa sper se pot .convinse și pe sti- 
matul men amice d,  Blaremberg că nu prin ca- 
noanele -și căițile bisericești de specia acestei 

“ptălcuini“, legislatorii laici au se moralizeze s0-. 
cietatea, romăncască. | | 

Făcăndu'mi mai întăiu, pentru această TEDro- - 
ducțiune scuzele mele cele: mai. umilite la femeile 
din societate care, poate, de curiositate,. îmi vor 
face onoare de a ceti studiul meu comparativ a- 
supra căsătoriei, deschid cu frică și cu cutremur 
sânta Carte ce poartă numele. „Miriacodromion“ 

tipărită în monastirea Neamţului, în timpul prea 
„„. cuviosului Arhimandrit Ioan, și reproduc, cuvânt 
„din cuvânt fără ca șe schimb o virgulă macar: 

Tălcuirea Ja înteia epistolie a lui Pavel cea că- 
tră Corinteni, care se ceteşte în Duminica 

„Curvarului.“ | 
„Atătea de urite şi de spureate şi prihănite, sunt 

toate pacatele cele trupeşti, încât şi numele lor ru- 
şine pricinuese şi vapsala: cea roşie in obraz o aduc,“
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Tălcuitorul acestei epistolii are francheţa se ne 
mărturisească, zicănd că pentru. înălțimea noimelor din 

această epistolic: și pentru împreună alcătuirea feselu- . 

vei lor, foarte cu greu de 'mțeles şi cu greu de tălcuil 

Citez textual: 

„Au'nu ştiţi că cel ce se lipeşte de curvă, 

un trup este, că vor fi, zice, amândoi un trup. 

Ja» cel ce se lipeşte de Domnul, un duh este.“ : 

Pe dată urmează comentariul următoriu: 

„Pentru ce? pre cuvăntul. acesta: și'se va lipi 
cătră muerea sa, şi vor fi amândoi un trup. Pre ca- 

rele (cuvânt) Adam au zis pentru muerea a fieşte- 

căruea om, Apostolul îl potrivește şi' la curvă, pentru 

că lucrul firei este unul şi acelaș, şi la nunta cea le- 
giuită şi la curvie, adecă împreunare şi amestecare a - 

barbatului cu. muidrea, care pre amindoi îi face un 

„trup. “Dară, ca prin Dumnezeeasea scriptură să vădească 

cumcă cel ce se lipește de curvă un trup cu dănsa se 

face, au “adus pre cuvintele aceste a le lui Adam. Dar 

fiind că lucrul cel fivese este unul și. acelaş, căci cel ce 

se împreună cu femeea sa, nu desparte mădularile lui 

Hristos, precum I& desparte pre ele și le face madulari “ 

a le curviei-cel ce se lipește de curvă; pentru. că cel 

ce cu femeea sa se împreună, se împreună cu însuși 

madularile sale cu care sau iîmpreunat cu dănsele de 

la D-zeu prin Biserică. Jar cel ce se amestecă cu cuva, 

se împreună. cu madulari străine, pentru că „cinstită 

este nunta întru toate, fiind că seopos are pre naş- 

terea de fii *), iar pe curvari şi pe prea curvari Îi 

va, judeca, D-zeu, fiind că numai pentru singura, dulceaţă 

se amestecă. Pentru că legiuita nuntă închipuire este 

„a dohovniceştei uniri a, lui Isus Ilristos cu mireasa. sa 

Biserică.“ Și vor fi amă&ndoi un trup. Taina aceasta .. 

marc este, Iar eu zic de Hristos și de. Biserică. Și vezi 

-- cum arătănd Apostolul priw zicerea Dumnezeeştei Serip- 

*).. Am avut dreptate s6 zic că cărţile sânte consideră căsătoria 

ca o tocmală de reproducțiune. |,
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“turi „că cel ce se lipește de curvă un trup este, apoi 
„găteşte şi dovada pentru că- curvarul face madularile 
lui Hristos madulări ale curviei.“ Iar cel ce se 'lipeşte, 
zice, de Domnul, un duh este. Și aceasta însemnează, 
cum că prin credință și prin faptă bună cu Hristos 

„ împreunându-se, se face tot dohovnicesc, nici un cuget 
trupesc avănd, ci și pre minte şi pre inimă. şi pre vo- - 
ință dohovnicească. Ori carele se impreună cu curva, 
un trup cu dânsa se face, şi carele se unește cu Dom- 
nul, un duh cu dânsul se face. Deci, aretată este în- 
ehierea, că ori carele se împreună cu curva, acela face 

„ mădulările lui Hristos, madulari a le curviei. Iară după 
„ce au înveţat acestea, dă poronca fugirei de. curvie. 

- 
.. - . - N SR 

Am reprodus înadins și întocmai această 
stranie și imorală tălcuire, şi mă întreb:. dacă 
vro mumă de familie, fie ea cea mai: bigotă fi- 
inţă, ar permite ca vrunui student de la Semi- 
nariu, sau vre-unui profesor în Teologie, ca se 
vină se cetească în. saloanele sale şi la copilele - 
sale această tălcuire spre -a le convinge prin a- 
cest mod că „taina căsătoriei mare este“ ŞI legiuita 
nuntă închipuire este a dohovniceștei uniri a hu. 
Isus Christos cu mireasa sa Biserică ||... o 

Imi place se cred că. Pam lecuit cu această 
„tălcuire“ și pe: d. Blaremberg de teoria sa ca 
se subordone legile civile, adecă societatea în- 
trează, legilor. eclesiastice, cu alte vorbe, suvera- 
nitatea națională se o aşeze sub supremația Pa- 
tiarchici din Constantinopole, Mitropolitului Pri- 
mat sau Sântului Sinod! o 

Recunosc, —și invoe aceasta ca o circumstanță 
atenuantă pentru prestigiul Bisericei ortodoxe, — 
că Creştinatatea la inceputul lăţirei sale, față cu 
corupțiunea de moravuri de prin acele timpuri 
de decadență a poporului-rege, nevoită sa văzut
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ca se combată apropierea secsurilor în modul pe 
care lam arătat; dar astăzi, în seculul al XIA-le, . 
mi se pare că pănă şi pe -Vlădica care ar ceti 
o asemine tăleuire, rîsul ar pufni!... Ar trebui, 
deci, ca Sântul Sinod, dacă este pătruns de înalta 

„sa misiune,. se revază carțile bisericești Și se su- 
„prime -din ele, cuvintele necuviintioase, reproduse 

în limba noastră întrun mod atât de necioplit. 
Nu. mă pot îndupleca de a crede car împărtăşi 
Sinodul în această -privinţă părerea - pe care în 
1844, protosinghelul) Neofit Scriban, devenit în 
urmă Arhiereu: și Episcop, a fost esprimato în. 
prefața „Pidalonului“ -că la cărțile sânte, pentru 
sânțenia lucrul, irebue a se face jărtfă ele gaița 
hnbei. 

Dar mă oprese pentru - moment în aceste 
scurte observațiuni, având după cum am mai ZIS'0 
deja, se revin asupra lor, la capitolul despre că- 
sătorie și veligiune. | 

Sosesc acum, tot cu privire la aceste des- 

x 

bateri din Constituantă, la o altă observare de. 
cea mai înaltă importanță. 

Las la o parte critica făcută de d. Necului 
Blaremberg codicelui civil Alexandru Ioan. In a- 

ceastă privință, mă găsesc - în perfect acord cu 
domnia sa. În urma înterpelăvei mele desvoltate, . 

ca deputat, în Parlamentul român, şi a declara- 
țiunei guvernului, că toate cele ce le-am arătat 
sunt adiverate, revizuirea codicelui : se impune ca - 
o necesitate absolută *). 

Iată observarea ce mi se pare decisivă în 
teoria ce 0 susțin. 

%. V. In Monitorul oficial, No. 92, din 1882 interpela- 
ea şi declararea guvernului. o
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In Constituantă, după insistența d-lui Con- 
stantin Boerescu, eminentele profesor de drept 
civil de la. facultatea din București, a fost agitată 
și grava “următoare. cestiune şi anume: dacă pănă. 
la modificarea codicelui ! civil ȘI punerea lui în 
armonie cu principiul constituţional proclamat prin - 

cart, 22 că bonedicțianea velipoasă la căsătorii 
este obligatorie“ are a se considera prescripțiunea 
art. 22 ca imediat obligatorie, vreu să zice că o 
conulițiune esențială pentru validitatea legală a că- 
Sătoria 2 

Reprodue încă odată propriile cuvinte a le - 
d-lui Constantin Boerescu, carele -a stăruit - cu 
tot dinadinsul să se esplice Constituanta în aceas- 
tă privință. Se | 

D. 0. Boerescu. „Aş dori să nu se inchiză 
discuțiunea numai. ca să ne declare d. Blarem- 
berg: Ce înțelege domnia sa a se face cu fe- 
meele care au să se căsătorească de la promul- 
garea Constituţiunei pănă ce va face domnia sa 
detailurile? E o cestiune foarte importantă; căci 
în acest timp are să se facă căsătorii, ȘI dacă nu 
se vor face conform Constituţiunei vor fi nule, 
Și copiii ce se vor naște vor fi naturali.“ 

Ce-a respuns, la această întrebare clară Şi 
precisă, d-nii Blaremberg și Manolachi Costachi ? 
Respunsul acestora este de aqsemine clar, și: nu 
„poate da loc la nici o controversă. | 

D. N. Blaremberg respunde: „Se zor întro- 
duce disposifiuni bransitorii, iară “pănă atunci co- 
dicele Cuza rămâne în vigoare. - 

Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează 
pentru cine ştie și înțelege romănește că art. 129 
din codicele - civil și toate celelalte articule din
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codice relative la condiţiunele pentru validitatea, 

căsătoriei, îşi vor esercita și pe viitoriu tot im- 
periul lor, și că cetățanul ce nu va vroi se mear- 
gâ la Biserică spre a obținea și benedicţiunea re- | 
lioioasă, suveran rămâne se o facă, fără a se 
teme, el, femeea sa, şi urmașii ce-ar putea se 
aibă din căsătorie, că vre-o dată căsătoria de 

dânsul contractată ar putea fi declarătă inesistentă 

din causa că n'a mers şi la preot sei cetească .. 

„Isciea dănțuește“ | 
Aceasta este cu .atât mai adevarat, cu cât 

Preşedintele Constituantei Manolachi Costachi, au- 
torele şi eroul amandamentului „Denedicianea 7e- 
lg gioasă obligalorie la căsătorie“ face și el tot 
aceiaş declarare ca și d. Neculai Blaremberg. 
“Spre o mai deplină convingere, pun din nou: 

sub ochii cetitorilor cuvintele sale: „am luat cu- 

„văntul-—zice  Manolachi Costachi — petru inchi- 
derea, discuțiunei, şi voiu respunde d-lui Boerescu, | 
că Censtituţiunea nu poate se cuprinză decât prin- 
cipiile generale, şi în parterea principiilor generale 
ave apoi să se modifice legislațiunea fera și are să 
se facă şi acele legi numite transitovii. Pentru a- 

-_ceste cuvinte cer închiderea discuţiunei:“. 
Nici o notă discordantă n'a fost în această 

privință în Constituantă; pănă şi smeritul rob a 
lui D-zeu. deputatul Costică Ceslzez, oratorul care 
prin teoriile sale ar fi vroit se mai boteze încă 

„odată pe membrii Constituantei, nici macar gura 
a. deschis, ca se combată sau să obiecteze ceva 
contra acestei declaraţiuni „atăt de formale și de 
precise. | 

Deci, pănă la schimbarea legislaţiunei civile, 
“principiul constituțional din art. 22, nu poate fi 

o 4
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interpretat decât ca un ordin dat lepislatorelui 
ordinariu ca pe dată se modifice legea civilă în 

„sens ca benedicţiunea religioasă să fie impusă ca 
o condițiune esențială pentru validitatea căsătoriei 
legale; iar pănă în zioa când acea modificare, 
se. va face, legea civilă în ființă în momentul cănd 
art, 22 sa votat, va continua aș avea tot impe- 
riul seu exclusiv ca și mai nainte. Constituţiunea 
în art, 132, ultimul alineat, zice curat: „se vor 
revizui toate codicele și legile esistente spre a se 
pune în armonie cu Constituţiunea de față“ %),- 

lată adeverul real și unicul adever ce, după 
mine, esă din deshaterile Adunărei Constituante. 

Dar Codicele civil nu este revizuit nici pănă 
astăzi. Urmează oare de, aci că principiile din 
Codicele civil ce nu sunt în armonie cu Consti- 
tuțiunea sunt abrogate implicit numai prin faptul 
că Constituţiunea fiind promulgată şi esecutoriă, 
toate disposiţiunele positive ale Codicelui civil con- 
trarii principiilor din Constituţiune, sunt. abro- 
gate? Dar unde este textul: din Constituţiune, 
care să ne zică după cum ne zice unul din" arti- 
culile Codicelui civil și anume art. 1912: „Codici; 
domnilor Callimal şi Caragea și ovi ce alte legi 
civile anterioare, ordonanțele domnești și instrucțiu- 
mele ministeriale din ambe Principatele- Unite sunt 
abrogate în tot ce nu este conform vegulilor pre- 

“scrise în presintele Codice. 
Departe de a zice aceasta, şi de a formula un 

aseminea articul constituțional, Constituanta se 
mărginește numai de a pune în art, 132 opli- 
gare legislatorului ordinariu „ca se revizacască 
codicii în cel mai scurt tiupuamaaa 
5). În proectul de Constituţiune, acest alineat nu esista.
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Ce semnificare oare poate avea disposiţiunea 
această ultimă a art. 132, dacă nu semnificarea 
că codicele civil rămăne în vigoare pănă ce el 
va fi revizuit? | 

Această interpretare, o cred dar, pe deplin 
justificată prin desbaterile ad-hoc din Constituantă. 
„Ce sa întemplat, înse, în viața noastră so- 
cială, cu alte vorbe cum a interpretat justiția ță- 
rei disposițiunea art. 292 din constituțiune ? 

Respunsul la această întrebare, formează o0hi- 
_ectul capitolului al II-le consacrat la doctrina 
înaltei noastre. Curți de. Casaţiune. 

 Espunând această “doctină, de la sine se 
înţălege că voiu vorbi și despre decisiunea Curţei - 
de Apel din Iaşi, din 11 Octomvrie 1878, cum 
și despre sentința tribunalului de Iaşi din 19 
Septemvrie 1875, unde osehita opiniune a june- 
lui magistrat I. Duca, o văd bine cugetată. Nu- 
mai puțin și decisiunea majorităţei Curţei de Iaşi, 
compusă din d-nii 1. Niculescu, Vasile 'Lasu și 
G. Genoiu, o găsesc iarăși bine motivată. Curtea 
de Apel din Focşani cu prim-președintele ei în. 
cap, d. Dimitrie Hănţescu, a rostit o decisiune 
identică cu acea a majorirăţei Curţei de Iaşi. *%). 

Astfeliu în. capitolul ce urmează voiu com- 
plecta şi mai mult proba teoriei ce susțin, 

CAPITOLUL II. 
DOCTRINA INALTEI CURȚI DE CASAȚIUNE 

asupra art. 129 Cod. civil şi art. 22 din 
Constituţiune. 

Care este doctrina înaltei noastre Curți de Ca- 
sațiune asupra acestei grave cestiuni ? 

*). V. Ziarul „Dreptul“ pe anul 1879, pas. 210—214 
Și pe 1880, pag. 51—52.
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Voiu pune, mai întăiu, sub ochii cetitorilor ma- 
„terialurile ce-am putut aduna, căci numai așa dăn- 
șii se vor putea convinge despre temeinicia res- 
punsului ce voiu da la întrebare. 

Deschid, prin urmare, Buletinul decisiunelor 
înaltei Curți. Cu ajutorul acestei publicaţiuni, con- 
stat că cestiunea aceasta n'a fost esaminată de 
Inalta Curte în secţiuni-unite. - Găsesc, înse, frun- . 
zărind Buletinul, mai multe acte, pe care le voiu 
așeza şi esamina în ordinea, următoare : 

D.  Audienţa solemnă de . veîntrare a Curţei 
de Casațiune pentru anul judeciuriu 1969— 1570; 

- ZD.  Decisiunele Inaltei Curți din 2 Decem- 
onie 1874 şi din 9 Octomorie 1979, după care 

" decisiuni -căsătoria este un contract curul civil; 
ZID).  Decisiamea Inaltei Curți din 24 Pe . 

vruarie 1979, după care căsătoria relupiousă este obli- 
-gatorie, și ofițerul stărei civile nu poate face abstrac- 
fiune de împedecărule edictacte prin legile bisericești. 

Observ că tustrele aceste trei decisiuni eman 
de la una și aceiaşi secţiune, de la secţiunea I-a 
a Înaltei Curți. | 

L 

Audienţa solemnă de rcintrare a Curţei de Cusaţiune 
pentru anul judeciariu 1569—1810*). 

__- In această audiență de reîntrare pentru anul 
judeciariu 1869—18'0, d. Grigorie Păucescu, în 
calitate de. procuror de secţiune, ținănd locul pro- 
curorelui general de pe lângă înalta Curte %%), a 
rostit un discurs foarte iinportant. 

*), V, Bull. C. Cas. pe anul 1870, tom.IĂ pag. 192——293, 
5),  Defunetul şi mult regretatul Paul Vioreanu, doe- 

tor în drept. de la facultatea din Paris, profesor de 
drept Constituțional în facultatea juridică din Bucu- 
rești, fost ministru de justiție.



53 

Reproduc din acest discurs numai partea re- 

lativă la „Organisațiunea familiei.“ 

Tată. cum se esprimă studiosul meu amic, as- 

tăzi unul dintve cei mai învăţaţi membri ai barou- 

lui din Bucureşti. | 

„„Voiu începe—zice d. Gr. Păucescu—cu organisa- 

țiunea familiei. De la buna ci organisaţiune depinde 

în mare parte prosperitatea unei societăţi, pentru că, de 

o parte, regularea, ecuitabilă a raporturilor dintre mem- 

prii acelieaşi familii aduce armonia, între dânșii, prin 

urmare pacea în societate, iară de alta, familia este cea, 

dintăiu. scoală de amoriu, de devotament. reciproc, de 

toate acele sentimente înalte aşa de necesarii la .pros- 

-_peritatea, societăţilor libere. : 

„Aceste legiminte diferite, au părut așa de delicate -- 

legislatorilor vechi, încât neîncrezetori în faptele pro- 

priei lor raţiuni, au lăsat în mare parte religiunei, a- 

decă revelaţiunei divine, misiunea de a organiza familia. 

Şi întrarea omului în societate, care nu era alta 

de cât întrarca lui în societatea creștină, și căsătoria, şi 

trecerea, omului din viaţă, erau considerate ca escedând 

limitele dreptului uman, şi Ca făcând parte din drep- 

tul divin. 
Racă starea de lucruri pe care 0 consacra, Codul 

Caragea). a - 

Cu legislaţiunea cea nonă, această sare de lucruri 

se schimbă. Toate cestiunele relative la această ordine 

de idei, au fost scoase din domeniul sântelor canoane - 

„şi puse esclusiv în domeniul legei civile şi toate con- 

testaţiunele la . cari raporturile familiei dau loc, au fost 

sustrase jurisdicţiunei oamenilor lui D-zeu și supuse 

jurisdicţiunei oamenilor legei. O singură urmă a ra- 

“mas de această alianță a sântelor dogme cu contractele 

civili: disposiţiunea, constituţională după, care contractul 

de căsătorie trebue se fie bine cuvântat de Biserică; 

disposiţiune asupra. puterei căria, jurisprudenţa nu e 

. 

  

*). Tot această, stare de Jucrumi era consacrată și prin Codicele 

Calimah. - 

>
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încă defiptă, care nu cade cu libertatea limitată de 
conștiință ce Constituţiunea garantează; și de aceea, încă, 
de acum dă naștere la dificultăţi mari şi va deveni o 
prohibițiune injustă sau o literă moartă când se vor 
găsi și la noi, cum se găsesc în alte locuri, oameni 
cari sc nu voească altă religiune de cât religiunea, con- 
Științei și a datoriei. Incolo societatea civilă e eman- 
cipată de Biserică și se desvoltă independinte de dânsa. 
Eaca prima diferință între _legislaţiunea cea veche și 
cea nouă. O alta, care decurge din cea dintâiu, este 
laconismul cu care se ocupă Codul Caragea. de această 
ordine de idei, și din contra, solicitudinea ce-a pus le- 
gislaţiunea nouă în organisațiunea familiei. Această ob- 
servaţiune se aplică mai ales la contractul de căsătorie, 

Legislatorele a regulat cu 0 grijă geloasă, condi-. 
țiunele cerute pentru a contracta, căsătoria și a organi- 
sat formalităţi îndelungate şi riguroase, ca se dea pe 
de o parte, tuturor celor interesaţi timpul de a  esa- 
mina indeplinirea. condiţiunelor cerute, şi de altă parte, 
se constringă pe toţi a se gândi matur când fac acest 
mare pas.al vieţei. | | 

Societatea nu mai e espusă a videa de acele că- 
sătorii făcute în pripă între un preot şi doi amici co- 
mMozi, care adesea erau complici, căsătorii care turbu- 
rau familiile și aduceau scandalul în societate, 
p................. |... . |. . . .. . . |. .. . . . . .. . : - N 

La acest discurs, prim-președintele Inaltei Curți 
de Casaţiune, defunctul Scarlat Fălcoianu a res- 
puns în următorul mod, tratând numai cestiunea 
măritagiului civil. 

„Stiu, domnule procurore, că nu aveţi nevoe de 
Încuragiarile mele ca 'se perseveraţi la lucru şi se de- 
veniţi astfeliu mai mult încă decât sunteți un model 
demn de citat pentru juna magistratură română, în care 
țara “și pune speranţele sale legitime ; ştiu că laboarea 
găseşte în sine satisfacţiunile. cele mai dulci, dară, după 
ce aţi cercetat cu atâta fericire diferinţa, ce există în-
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tre codul Caragea şi codul nou în privinţa persoanelor, 

proprietăţei şi probelor, după ce aţi imbrăţişat întrun 

cadru atât de restrăns o materie atât de întinsă, sunt con- 

vins că nu veţi lasa un subiect atât de important şi intere- 

sant necomplectat cu desăvârşire, şi că veţi profita, de o 

altă ocaziune spre a ne arata, .influenţa ideelor moderne 

ale legiuitorului nostru, asupra codicelui Calimaki, şi 

mai cu samă bine-facerile nouelor legislaţiuni criminale 

în partea Romăniei de dincolo de Milcov. 

- Din cele trei mari părţi ale dreptului, persoanele, 

bunurile şi probele, partea întăia, aceea care cuprinde orga- 

nizaţiunea . familiei, fundamentul ordinei sociale, este, "mi 

pare, acea, pentru care societatea, romănă cată să, fie 

mai recunoscătoare legiuitorului modern ; aci totul era, 

de. transformat : principii noi, diametral opuse celor 

vechi, cari au pasionat aiurea pănă a ațăța resbelul 

intre fiii acelei naţiuni, s'au împlăntat la noi prin bine- 

facerile legiuitorului, —maritagiul civil, şi acesta este sin- 

gur punctul ce voiu atinge, din cele tractate de D-vous- 

tră. D-le procuror, maritajul civil, această conchistă a 

a ideelor moderne, acest omagiu dat libertăţii «de con- 

ştiinţă și - demnităţii chiar căsătoriei, ne lăsând afară 

din previziunile legii “civile actul cel mai important -al 

vieţei, care serveşte de osie tuturor raporturilor juri- 

dico în materie de familie și de succesiuni, maritajul 

civil, a fost o modificațiune cu atât mai importantă la 

noi, cu cât ţara noastră, esențialmente creștină şi or- 

todoxă, are datorii de recunoștință cătră, Biserică, care 

i-a conservat în mare parte naționalitatea. In acest 

sentiment de gratitudine, trebue să căutăm negreșit 

sorgintea, acelei dispoziţiuni a: Constituţiunei noastre 

care face obligatorie bine-cuventarea, nupțială. Nu tre- 

bue înse, cred, să se atribue acestei dispozițiuni vre 

un efect asupra validităței căsătoriei. Constat cu plă- 

cere că, în aşa senz au început a se pronunţa tribu- 

nalele noastre, şi ar fi de dorit, cred, cu jurisprudenţa. 

să, se stabilească ast-fel. | 

| Altminteri ar fi, cu un singur cuvent, a întroduce 

“haosul într'o materie care se atinge de chiar inima 0- 

menirei, ar fi a crea poziţiunile cele mai grele, şi a
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cauza poate, une-ori nenorociri imense. Intr'adevă &r, dacă 
_bine-cuvăntarea religioasă ar fi o condiţiune a validi- 
„tăjii căsătoriei, cum sar pute disolva, printr'o singuri, 
putere legămiintul conjugal, la formarea căruia au con- . 
tribuit doue puteri? Dacă această anomalie, de necon- 
ceput în rațiune pură, sar lasa la o parte, pe tărâmul 
practic, ar produce consecințe a căror soluţiune legea 

„nu 0 dă, pentru că n'a avuto în vedere; soții dospăr- 
țiți prin autoritatea legii civile singure, nu Sar mai 
putea, în fapt, căsători. Biserica ar refuza, negreșit, şi 
“cu cuvânt, de a bine-cuvănta căsătoria unor oameni pe 
cari ea “i consideră ca legaţi încă printr'o altă, căsătorie 

„nedisolvată pentru dânsa. Dar, actele sevărşite în in- . 
tervalele de la celebrarea, civilă pănă la binecuvă&ntarea 
religioasă, dota constituită, „donaţiunele efectuate în a- 
cost. interval, Sar considera ele ca anterioare sau pos- 
terioare căsătoriei ? ? Aceste dificultăţi enorme ce însem- 
nez aice ca -exemple, îmi par cu toate aceste poate mai 
puţin împortante de cât piedeca absolută ce sar aduce | 

„la căsătoriile între români cu necreștini, pe care: re- 
ligiunea le prohibă, dară pe care conștiința liberă le 
“poate singură aprecia. Iacă pentru ce, repet, ar: fi de 
dorit ca jurisprudenţa să vadă in'art. 22 din Consti- 
tuțiune, mai mult un consiliu dat părţilor, cari se că- 
sătorese de a merge la preot să le bine-cuvinteze că- 
sătoria, o obligaţiune pur morală, de cât o condiţiune 
a validității căsătoriei, una din formele sale esențiale.“ 

Din cetirea ambelor acestor doue discursuri, 
cu ce să alege şi la ce conclusiune ajunge ceti- 
torul ințelegătoriu șI cuvăntătoriu ? 

Din discursul d-lui Păucescu, lectorele con- 
stată căn 1870 jurisprudența nu era încă fixată 
aspra disposiţiunei art. 22 din Constituţiune; . că 
această disposițiune constituţională este în contra- 
zicere cu libertatea ilimitată de conștiință pe care 
Constituţiunea o proclamă prin art. 21; că, prin 
urmare, alianța dintre sântele dogme cu Codicele 
civil în ce priveşte căsătoria din “capul locului a:



dat naștere -la dificultăți mari; că disposițiunea 

constituțională este menită a deveni cu timpul sau 

__o prohibiţiune injustă sau o literă moartă, când— 

- declară d. Păucescu—se vor găsi şi la noi oameni 

care se nu voească altă religiune decât religiunea 

conștiinței şi a datoriei. - 

Eminentele jurisconsult, după ce semnalează 

gravitatea cestiunei, nu se pronunţă, nici pentru, 

nici contra mănţinerei art. 22 din Constituţiune, 

-Lasă viitorului ca se deslege cestiunea. Aice con- 

stat o regretabilă lacună în discursul seu. După 

mine, domnia sa avea datoria Ga, invocând art. 

182, No. 10, al 2-le alineat din Constituţiune, pe 

temeiul art. SL din legea, organică a Curţei de 

Casaţiune *) se fi stăruit la guver a se scoate s0- 

cietatea din controversa juridico-socială în care a 

avuneatu amandamentul Manolachi Costachi. 

Trec la discursul, adecă la respunsul primului 

preşedinte. 
| Inaltul magistrat în respunsul seu, se rostește 

formal, zicând că după părerea sa „war bei a 

se atribui disposițiunei constuţionale din art. 22 

orun efect asupra validităței. căsătoriei; car îi de 

dorit ca jurisprudența se vază în art. 22 din Con-. 

stituțiune, mai mult un consiliu dat părților care 

  

*).. Iată în adevăr cum se esprimă art, Sl din leg. C. 

Cass. „Curtea, de Casaţiune, la, finele fie-căruea, an, - 

va comunica ministeriului justiției viţiurile sau nea-. 

junsurile ce va fi observat în cursul anului la legis- 

laţiunea, esistentă, supuind tot: de-o-dată și Domnului - 

print'o deputaţiune din sinul ei, relațiune motivată 

și desluşită, în care se vor însemna reformele ce 
. 

esperiența ar fi dovedit necesariu a se întroduce în 

vre o parte a legislațiunei. 
„Această relaţiune se va publica şi se va comu- 

nica de cătră Domn Comisiunei centrale.“
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se căsătoresc de a merge la preot să le bine-cu- 
vinteze căsătoria, adecă. 0 -obligațiune pur morală, 
și nu 0 condițiune essenţială pentru validitatea că- 
sătoriei. De altfeliu, — strigă din cea mai profundă a . 
sa convingere luminatul prim-președinte din 18'70— 
introducem haosul într'o materie: care se atinge de 
chiar inima omenirei, creăm posiţiunele cele mai 
grele și căşunăm nenorociri mari. 

Sum fericit de a mă găsi în deplin acord cu 
inteligintele și independentele magistrat. Pentru 
cine cetește cu luare aminte deshaterile din Con- 
stituantă, — desbateri în care, după mine, onoarea 
se cuvine în primul loc eminentelui jurisconsult și 
profesor d. Constantin Boerescu, — pentru cine ce- 
tește desbaterile din Constituantă, şi apoi le ală- 
tură de argumentarea juridică a prim-președintelui. 
Fălcoianu, rămâne pe deplin convins că inovaţiu- 
nea Manolachi Costachi este resultatul unei impro- 

“visațiuni şi nu a unei cugetări serioase. In ade- 
văr, prin accea că cetăţenii se văd obligaţi a merge 
și la Biserică ca să se cunune, societatea ȘI po- 
pulațiunea rurală devin ele mai morale? - Aș în- 
treba pe acei care ieu cu căldură apărarea art. 22, 
semi spună de câte ori pe an se duc la Biserică 
atât dânșii cât şi soţii ce merg se primească be- 
nedicțiunea religioasă?,... I-aș mai întreba de ase- 
mine, dacă populaţiunea rurală a devenit mai mo- 
rală de la adoptarea amandamentului Manolachi 
Costachi? 

Am violat marele principiu al libertăţei de 
conștiință, am aruncat incertitudinea în sinul fa- 
miliilor, pentru ce? Nu mi se pare motivul se- 
rios când mi se spune că prin. aceasta noi am 
manifestat eterna noastră recunoștință cătră Bise-
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zica Ortodoxă de Răsărit, pentru că densa în mare 

parte ne-a conservat naționalitatea. Cred că o a- 

semine recunoștință avea nevoe se fi fost mani- 

festată nici prin obligaţiunea impusă ca se. merg 

şi la Biserică se aud „Isaia dănțueşte“ nici prin 

disposiţiunea ultimului alineat; din art. 82 din Con- 

stituțiune carele impune îndatorire Capului Statului 

„ca seși crească copii în eligianea ortodoxă a Râ- 

săvituui.* Şi acest alineat îl cred de aseminea 

o derogare la marele principiu a libertăţei de con- 

știință 5 | 

Defanctul prim-președinte, întocmai ca și d. 

*) In prelegerile mele de drept civil am combătut con- 

vențiunele pe care soții, când nu profesază aceiași 

religiune, le-ar face asupra 'educațiunei xeligioase a 

copiilor ce sar putea naşte din căsătoria lor. Așa, 

viitorii soți, n'ar putea, după mine, conveni, spre e- 

semplu, ca copiii de sex bărbătesc se fie crescuți în 

veligiunea, tatălui, şi fetele în religiunea mamei. 

Motivul pentru care declar o asemine convențiune 

nulă este următorul: După ant. 327 cod. civ. părin- 

tele singur esercită în timpul căsătoriei puterea pa- 

ternă, şi o convențiune de asemine natură -tinde a 
râdica părintelui eserciţiul esclusiv a puterei paterne. 

In starea actuală a legislațiunei noastre, îmi este 

imposibil de a nu recunoaşte că părintelui aparține. 

dreptul de a, regula educațiunea religioasă a copilului. 

Cu ocasiunea discuţiunei acestei cestiuni am citat 

“ca, disposițiune excepțională, art. S2, aliniatul al 2-le 

din Constituţiurie, prin care legislatorele constituant 

impune îndatorirea Augustului tată sivşi crească co- 

piii în religiunea oitodoxă a răsăritului. 
După mine, această disposiţiune violează art. 21 

din Constituţiune după care libertatea de conştiinţă 

este absolută. . . | 
In cas când Capul Statului cu tot jurământul ce 

“Pa făcut pe Constituţiune nu şi-ar creşte copiii în 
veligiunea ortodoxă a răsăritului, cum Pam putea 0- 

_bliga la aceasta? Iată o frumoasă cestiune consti- 

o. tuțională pe care o semnalez, lăsind vesolvirea ei la 

stimaţii mei colegi, profesorii de drept Constituţio- 
nal din ambele Uuiversităţi.
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Const. Boerescu în Constituantă, spre a dovedi că 
benedicţiunea religioasă nu poate fi impusă ca con- 
dițiune esențială spre validitatea căsâtoriei, face 
următoarea obiecţiune: „Dacă bine-cuvăntarea re- 
ligioasă ar fi o condițiune a validităței căsătoriei, 
cum Sar putea, disolva printro singură putere le- 
gămăntul - conjugal, la formarea căruea: a contribuit 
doue puteri, și cea temporală şi cea spirituală? 

Dacă această anomalie— continuă inteligintele înalt 
consilier cu o logică inexorabili—de neconceput 
în pură teorie, sar lasa la o parte, pe tărâmul: 
practice ea, ar produce consecințe a căror soluţiune 
legea nu o dă pentru că n'a avut? în videre. Șin 
adevăr, soţii despărțiți prin autoritatea legei civile 
şingure, nu Sar mai putea în fapt căsători, căci 
Biserica ar refuza negreșit, și cu cuvănt, de a bi- 
necuvănta căsătoria unor oameni pe care ea îi 
consideră ca, legaţi încă printmo altă căsătorie ne- 
disolvată pentru. dănsa. Dar actele săvărșite în 

" intervalul de la celebrarea civilă pănă la bine-cu- 
văntarea, religioasă, dota constituită, donațiunele 
efectuate în acest interval, Sar considera ele ca 
anterioare sau posterioare căsătoriei ? Iată cestiuni 
la care nici voia în Constituantă să se gândească 
ilustrul orator d. Neculai Blaremberg ! 

Și după ce învățatul prim-preşedinte, spirit 
în acelaș timp și eminamente practic, constată, nu- 
mai cu titlu de esemple, toate aceste enorme di- 

ficultăţi, închee, zicând, că „toate aceste dificultăți 

i se par mai puţin-importante decât piedeca ab- 
solută ce sar aduce la căsătoriile între români 
cu necreştini pe care religiunea le prohibă, dar, 
pe care conștiința liberă le poate singur aprecia.“ 

Asupra acestei materii cred necesariu să com-
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plectez, discursul primului-preşedinte,- şi. se“ citez 

unele numai din canoanele relative la împedecă- 

ile căsătoriei între creştini cu necreştini. | 

Așa, deschizănd „Pidalionul“ cetesc între ca- 

noanele celui al Vi-le Sinod Ecumenic urmă- 

toarele: 
a 

„Să, nu fie slobod parbatul drept-slăvitoriu a se îm- 

preuna, cu muere eretică, nici iarăş barbat eretic a se în- 

soți cu femee drept slăvitoare, ci de şi s'ar afla ceva de 

acest feliu că Sau făcut de vre unul dintre toţi, nunta 

să se nesocotească .neîntărită, și nelegiuita însoţire să 

se deslege, că nu trebue cele neamestecate a se ames- 

teca, nici cu 0aea lupul a se împletici, şi cu partea lui 

Christos soarta - păcătoşilor. Iar de va călca cineva a- 
» 

ceste de noi hotărite, să se afurisască. Iară dacă unii 

încă întru necredință aflându-se, şi. încă nu sunt nume- 

rați în turma celor drept slăvitori, s'au însoţit cu le- 

giuită nuntă între sineşi, apoi, o parte adecă binele 

alegându'i, au alergat la lumiua adevărului, iar ceea- 

laltă, să ţine încă de legătura rătăcirei, ne alegănd a 

cauta, cătră dumnezeeştile raze a le adeverului (înse. de 

bine-voeşte cea necredincioasă a lăcui împreună cu cel 

credincios, sau: din potrivă cel necredincios cu cea cre- 

dincioasă) să nu se dispartă, după dumnezeescul apos- 

tol: „Că se sfințește barbatul mecredincios prin femeea . 

| credincioasă, şi se sfințește femeea mecvedincioasă prin 

barbatul credincios.“ * | 

- ăleuirea în Pidalion asupra acestui canon este 

următoarea: 

„Poate că. din invoirea aceasta, şi din împreună 

locuinţa, se va povăţui și. ceealaltă parte cătră buna 

„cinstire: dupre zicerea a insuşi acestui dumnezeese a- 

postol, că ce ştii femee, de'ţi vei măntui barbatul ; și 

„ce ştii barbate, dei vei miăintui femeea. Teamă-se de 

certarea, acestui sânt canon, Avhiereii cei ce slobod nişte: 

aseminea,  însoţiri, și. nici întrun chip se erte nişte 

nunți ca, acestea.
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In Compendiul de drept canonic a lui Andreiu 
Baron de Șaguna la pag. 74 cetesc în $ 108 pur- - 
tând titlu „Căsătoria cu teretici şi jidovi este oprită“ 
următoarele: | | 

„Căsătoria cu ieretici şi jidovi este oprită, şi dacă 
Sa, făcut, atunci partea creștină este datoare a boteza, 
în legea creştină pe toți copiii, şi a-stărui, ca partea 
ieretică, sau jidovească să treacă la relegea, creștinească, 
căci alt cum cade sub certări canonice, pentru că este 
recunoscut, că nu se cuvine creştinilor ca fiii lor se 
pășească la căsătorie cu fete de ieretici. şi jidovi, şi 
după otărările canonice barbatului creștin nu i se iartă 
a lua sieşi de soție pe femee ieretică, nici femeei creş- 

“tine a se mărita după un barbat eretic; şi de sar în- 
templa o asemene însoţire, aceea se socotește de nele- 
giuită și se nimiceşte. | 

„lar când doue feţe eretice sau jidove s'au căsăto- 
rit, şi una ar. trece la creștinism iar. ceelaltă ar rămă- 
nea în eresul seu, atunci căsătoria nu se disface după 
cuvintele apostolului carele au învețat: „ca barbatul 
necredincios se sănțeşte prin femeea credincioasă, și 
femeea necredincioasă se sânțeşte prin barbatul cre- 
dincios.“ 

Am făcut aceste doue citațiuni numai spre 
a putea întreba pe d. Blaremberg, față cu aceste 
prescripțiuni canonice atât . de formale, ce devine 
marele seu principiu că libertatea de conștiință 
este absolută? 

Să alergăm la expediente, la un modus vivendi? 
| Aceasta o face Andreiu Baron de Șaguna în 
compendiul seu de drept canonic. 

“In adevăr, în această însemnată operă la pag. 
68, cetese în $ 98 purtănd titlu „Despre cunu- 

“mia fețelor de doue religii“ următoarele: 

„La cununia fețelor de doue religii preotul nostru 
trebue să fie cu zel și circumspecțiune, că adecă, daci
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mireasa este de religia noastră, atunci cununia se 0 

facă preotul nostru pe baza veciprocităței confesionale, 

procurănduşi mai nainte cunoştinţă despre săvărșirea 

celor trei promulgări. în Biserica din partea preotului 

mirelui ; și dacă va afla, ca preotul mirelui pentru Q- 

ceea ma făcut promulgările, că se împedece cununia 

- fețelor prin preotul nostru, atunci de la marhuvi se îee 

adiverință, şi cununia să 0 săvărșască. 

Mai este și all espedient. pentru cununia, feţelor 

de doue religii, când adecă cununia se săvărşeşte prin 

amândoi preoții, va “se zică, în Biserica mirelui prin 

preotul seu, şi apoi în Biserica miresei prin preotul ei. 

| Invoirea părților cununânde în unul sau altul 

espedient pentru cununia lor este cu alât mai necesa- 

_piă cu cât mai lămurit se ştie că Biserica noastră 

asistenţei pasive a preotului de altă religie nu-i 

dă nici o valoare. sacramentală, şi nu 0 recu- 

_noaşte de lucrare validă la cunanie, prin urmare 

nici consecinţele ei nu le priveşte de valide. 

Legiuirile noastre anterioare codicelui civil, 

“şi anume „Îndreptarea legei,* „Condica li: Andro- 

machi Donici,“ „Codicele Caragea,“ » Codicele Culli- 

mah,“ prohibau formal aceste căsătoril.. 

Dar voiu observa "că moravurile sunt mai 

tari decât prohibiţiunele formulate în nişte tim- 

puri pe când omul era considerat ca perdut prin 

singurul numai fapt că nu era de religiunea creștină. 

În adevăr, cu toate formalele aceste prohibi- 

țiuni consacrate prin legile civile și copiate de 

prin canoane, căsătorii se făceau, totuși, între creș- 

tini cu cei de altă lege. Ca dovadă voiu cita cir- 

culava Logofeţiei, adecă a ministeriului de justi- 

ție din Moldova din- 1851 adresată tribunalelor, 

prin care li se pune îndatorire a nu recunoaște 

căsătoriile mixte dintre pimînteni și catolice, ȘI 

: vice-Versa. - |
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O citez textual dacă nu în alt interes, cel 

puţin în interesul junimei studioase. 
" „Teofilia sa episcopul de Roman luând aminte că . 

unii din drept credincioşi au îndrăznit a se însoţi şi 
intru ascuns şi fățiş cu femei de ritul catolic, şi cato- 
licii s'au căsătorit cu drept-eredincioase, cununânduse 
şi unii şi alţii de preot catolic la biserica catolică ; al- 
ţii din pământenii acestui principat şi străine, cunu- 
nându-se afară din ţara Moldovei, catoliceşte, au venit 

„aice şi trăese asa cununaţi fără sfială, inpotriva ca- 
noanelor bisericeşti şi civile, prin anaf. (Sub No. 750) 
au adus la cunoştinţa Prea-lnalţatului Dome stăpânitor, 
mijlocind punerea la cale spre înlăturarea unor aşa, 
neorândueli ; care mijlocire Inălţimea sa luând'o în ba- 
gare de samă prin ofisul cu No. 72, din trecutul an 
1850 au bine-voit a face cunoscut Sfatului Estraordinar 
ca. prin Departamentele respective se îndatorească pe 
locurile competente, ca pe viitorime ferindu-se de ori 
ce pășire peste îndatoririle ce le îngrădesc, se fie cu 
cea mai mare luare aminte a nu autoriza sau a cu- 
noaşte căsătoriile mixte a pământenilor ori unde ele 
Sar fi săvârşit, ca unele ce după cum s'au zis nu sunt 
îngăduite de aşezemintele ţerei. In urmarea căruia Ofis, 
Depart. acesta potrivit științei ce au primit de la Se- 
cret. de Stat prin adresa de la 17 a curgăt. luni sub 
No. 745, înpărtășeşte și acei... păzirea unei aşa re- 

“gule încât priv eşte îndatorirea ramului judecătoresc.“ 

Dar, ce mai era nevoe de o asemine circu- - 
“lavă, când art. 91L din codicele Calimah, formal 

- glăsuea: „Nu este slobod a se face alcătuirea că- 
sătoriei între creştini şi necreştini, precum nici 
între pravoslavnici şi între cei de altă dogmă“ *). 

Când o legislaţiune ajunge se fie rechemată, 

*) Notez că fiii puteau fi do altă credință i decât acea 
A tatălui lor, art. 188 cod. civ. Calimah zice: „Fiii 
sunt datori a păzi cucernicie cătră părinți, şi a se . 
supune la toate poroncile cuviincioase şi drepte, 
macar de vor fi părinții, şi. de altă credință.“ :
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în mintea judecătorilor prin cireulări ministeriale, 

avem proba vie că acea legislațiune nu mai C0- 

vespunde nici cu ideile, nici cu moravurile, nici 

cu necesitățile. sociale. Religiunea - cată și ea se 

stee în armonie cu morala, adecă în raport direct 

cu progresul  omenirei, Statele. culte nu. mal re- 

cunosc de mult sclavia, dar Biserica noastră o 

recunoaște. Cine din doi are dreptate, religiunea 

creştină sau rațiunea, umană care a desființat'o? 

War fi oare un adeverat scandal ca se videm as- 

tăzi practicăndu-se pedepsele acele barbare pre- 

văzute. prin canoanele Bisericei noastre? Punând 

această întrebare este a și respunde că religiunea 

progresază ca și omenirea. 

“După aceste citațiuni și scurte reflecsiuni, 

revenind la discursul cminentelui prim-președinte, 

declar că argumentarea sa juridică, trebuca sel 

facă, față mai cu samă şi cu discuţiunea urmată 

în Constituantă, a-se rosti fără de nici: 0 hesi- 

tațiune în. sensul că: art. 22 are şi nu poate 

avea nici o aplicare pănă la revizuirea codicelui 

civil. Cred, prin urmare, că limbagiul seu ar fi 

fost mai juridic, dacă nu declara că disposițiunea 

din art, 22 conţine o obligațiune pur morală... 

Căci, de când legislatorii constituanți și propun | 

ii de a face un -curs de morală? Legislatorele or- 

donă, iar nu dă sfat; art. 22 este chiar conceput 

în forma, cea mai imperativă. E 

Scurt, discursurile aceste din 1869 consideră 

ax. 29 ca un precept, ca o povaţă morală fără 

de nici o sancțiune, cum sar zice 0 invitare in0- 

centă în semn de recunoștință pentru Biserica 

creştină, Adunarea Constituantă face cetăţenilor, zi- 

dându-le: „Vă rog, poftiți de mergeţi și la Bise- 
5



rică ca se vă cununați, - dar hagaţi-vă bine în 
minte că nu vă impun „aceasta ca 0 condițiune 
a validităței căsătoriei!....* Serios este aceasta? 

Iată cuvântul veni care împărtăşind avrgu- 
mentarea Inaltei Curți, conclusiunea nu i-o pot 
priimi, negăsind-o demnă de misiunea unui le-, 
gislatore constituant. | 

Termin deci, zicând: art. 22 din Constitu- 
ţiune conţine o comandă la: adresa legislatorelui 
ordinariu, care comandă atuncea numai se va e- 
secuta, când  codicele civil se va revizui. Pănă, 
înse, la o asemine revizuire, ordinul Constituantei 
stă în suspens. Iată, voință adeverată a Adună- 
vei Constituante din 1866. Obligaţiunea pur mo- 
vală ce unii 0 scot din art. 22, după părerea 
mea, desbaterile Constituantei o desmint în mo- 
dul cel mai formal. 

. 

Docisiunele înaltei Curți de Cassaţiune din 2 De- 
cemorie 1874 și din 9 Octomorie 189, 

după care decisiuni căsătoria este un. 
contact curat civil *). 

Și prin decisiunea din 2 Decemvrie 184 și 
prin acea din 9 Octomwrie 1879, Inalta. Curte 
declară că at. 22 din Constituţiune enunță un 
principiu care pentru a, se aplica, are neroe de a 
fi tradus în lege;—că,. pănă la facerea, acestei legi, 

căsătoria este supusă numai la formele din Codi- 
cele civil. 

Reproduc ambele decisiuni, căci fn “se aibă 

%). V. Bull. C. Cas. pe anul 1874, tomul XIII, pagina 
308—310. — V. de aseminea, Bull. pe anui 1879, tom. 
XVIII, pagina 685.
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cetitorul în studiul acest comparativ, pentru care 
îmi dau atâta osteneală, toate materialurile nece- 

* sarii, relative. la celebra aceasta controversă juri- 
„dico-socială. d 

Decisiunea din 2 Decomvrie 1874. 

Curtea, 

Ascultând pe d. N. Mandrea, membru Curţei, în 
raportul seu; pe D. G. Dimitrescu, advocatul recuren-. 
telor, în desvoltarea motivelor de cassare; 

Pe d-nii N. Blaremberg şi I. Cămpineanu, advo- 
caţi asistenți ai d-lui Kiriacescu soțul şi procuratorul 

d-nei Irina Kiriacescu, cu procura, generală legalizată, 
în combaterea lor; Si 

Pe d. Dim. P. Vioreanu, procuror general; în con- 
clusiunele sale; . N 

Deliberând: | 
Asupra mijlocului de cassare: „Curtea a inter- 

pretai rău articolul 22 din Constituțiune, de-oare-ce 
după, acel articol celebrarea religioasă a căsătoriei nu 

este obligatorie; și astfeliu fiind, căsătoria, celebrată, ci-- 

vilmente nu mai este deja, perfectă, că Curtea de Apel 

primeşte pe d. Kiriacescu, a representa legalmente ca 

soțiă pe Irina, Kiriacescu, prin urmare Curtea se con- 

trazice.“ 
Avănd în vedere, că prin decisiunea supusă re- 

cursului, Curtea de Apel constată că s'a, celebrat; căsă- 

toria între Irina şi Kiriacescu, în mod civil, dar că 

această căsătorie nu e perfectă, conform art. 22 din 

Constituţiune, întru cât nu sa celebrat şi în modul 

religios ; | . 
- Considerând că, după disposiţiunele codului civil, 

căsătoria este un act civil, căci pentru esistenţa ei se 

cere numai celebrarea dinaintea oficiarului stărei civile; 

Că în urma disposițiunei coprinse în Constituţiune 
art. 22, pentru existența căsătoriei, a zice că sar cere 

pentru această existență şi celebrarea, religioasă, ar fi 

a se mărgini numai. la o interpretare curat literală a 

textului ; — Că, cuvintele coprinse într'o disposiție sunt



68 

“un. element—primul—spre a cunoaşte voinţa ligiutoru- 

lui, dar cuvintele, fiind numai meziul prin care se ex- 

primă o idee, ele nu sunt de multe ori mijloace su- 

ficiente spre a indica ideea; că de aceea când este a se. 

aplica o disposiţie, voinţa legiuitorului nu poate se re- 

sulte numai din cuvintele întrebuințate de dânsul, că. 

de aceea trebue se recurgem spre a cunoaște adevarata 

voinţă, şi la alte mijloace de interpretaţie ; . 

“Că în privinţa art. 22 din Constituţie, nu putem 

numai a ne mărgini la cuvintele textului, căci dacă am 

zice, că celebrarea religioasă e ne-aparată pentru exis- 

tența căsătoriei, ar fi a zice, că căsătoria e. un act 

miest, şi civil şi religios, resultat care e contrariu dis- 

-posiţiunelor codului civil; 

"Că în faţa unui aseminea resultat: ne-logic și. con- 

trariu codului civil, suntem siliți a recurge şi la alte 

elemente, spre a şti care a fost voința legiuitorului 

când a formulat acel art. 22 din Constituţiune; 

Considerând. că în Romănia, ca Stat cu forme par- 

lamentare, afară de alte elemente de interpretare ce 

avem, sunt şi disbaterele urmate în Cameră și în Se- 

nat; — Că Constituţiunea din 1566 s'a discutat în 

Constituantă; că din discuţiile urmate resultă. că în 

privinţa alin. IL din Constituţiune, propus de un de- 

putat, vorbind unii pro alţii contra, în urma, obiecţiu- 

nei unui deputat: care va fi soarta căsătoriilor celebrate 

numai în mod civil de la punerea în lucrare a Con- 

stituțiunei şi pănă la elaborarea legei ce se enunță în 

acel alineat? un deputat care se pronunțase pentru 

principiul coprins. în alin. II, respunse că numai dis- 

posiţiunele codului civil vor avea a se observa pănă, 

când nu se va fi făcut acea lege: că in contra acestei 

opiniuni nimeni ma mai vorbit,-—și un ministru a ter- 

minat discuţiunea consiliind a se adopta ; 

Că dacă dar sa votat şi s'a adoptat disposiţia 

coprinsă în alin. II al art. 22, aceasta a fost sub im- 

presiunea, opiniunei manifestate, că, soarta căsătoriilor 

se va regula, tot de codul civil pănă la elaborarea, a- 

celei legi,—că dară ast-fel acea, disposiţie nu e sub a-: 

seminea circumstaiţe de cât numai piu desideriuni,



69 

o enunciare de. principii a cărei regulare av ea se for- 

meze obiectul unci legi—dar ca nu e o disposiţie im- 

perativă—o lex, care ar trebui să se aplice. de îndată 

de la punerea în lucrare a Constituţiunei; — că întru 

cât, acea, lege enunciată nu s'a elaborat, căsătoria con- 

tinuând a fi regulată de disposiţiile codului civil, ea e, 

şi de la, Constituţiune încoace, ceea ce a fost inainte, 

adică un act civil, pentru a cărui existenţă nu se cere 

celebrarea religioasă ci numai celebrarea civilă dinain- * 

tea, oficiarului stărci civile ; 
Că, de aceea declărând Curtea de apel, că o căsăi- 

torie contractată de la punerea - în lucrare a Constitu- . 

ţiunei nu e perfectă, adică nu există, întru cât nu s'a 

celebrat în mod religios, a violat prin aceasta dispo- 

siția art. 22 din Constituţiune, şi de aceea motivul are“ 

a fi adoptat. 
Pentru aceste motive, 
Căssează, ete. 

Decisianea din 9 Octomurie, 1879. 

- Curtea, | 

Ascultănd pe d. P. Orbescu, mombru- raportor; 

Deliberănd, 
Asupra mijlocului de casare: 

„Curtea de Apel din Focşani rău -a inv atidat că- 

stitoriia pe motiv că ca sa celebrat numai la oficierul 

stărei civile fără să fi urmat benedicţiunea religioasă. 

Avănd în vedere art. 22 din Constituţiune a cărei: 

cuprindere este: - 
„Actele statului civil sunt de atribuţiunea auto- 

vităţei civile.“ * 
„Intocmirea acestor acte va trebui se proceadă în 

tot- deauna benedicţiunea religioasă care pentru - căsă- 

torie va fi obligatorie, afară de casurile ce se vor pre- 

vedea prin anume lege; 

„Considerând. că din discaţiunele cari au avut loc: 

în adunarea legiuitoare cu ocasiunea votărei art. 22 

din Constituţiune, resultă că intenţiunea legiuitorului a 

tost de a stabili principiul că, căsătoriea în esența sa, 

nu este o convențiune puramente civilă ci un contract
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mixt supus pentru validitatea sa nu numai la indepli- 

nirea, formalităţilor civile inaintea, oficierului, ci. și la 

consacraţiunea religioasă ; că legiuitorul prin același art. 

a stabilit principiul după care această regulă nu este - 

absolută, şi escepțiunele la dănsa vor trebui a fi spe- 

cificate printr'o deosebită lege posterioară ; - 

Considerând. că acea lege nefiind încă făcută, şi 
prin urmare necunoscându-se escepţiunele prevăzute de 

Constituţiune,.. nu se poate şti nici câre -este regula; 

că astfel, pănă nu se va face acea lege specială care 

să complecteze voinţa, legiuitorului determinând escep- 

ţiunele, căsătoria remăne un contract civil supus nu- 

mai la, formele civile, aretate în codul civil, forme care 

au fost. îndeplinite de cătră recurenta cu ocasiunea că- 

sătoriei sale după cum resultă din chear decisiunea 

supusă recursului, prin urmare mijlocul invocat se gă- 

seşte fondat: | | 
Pentru aceste motive, 
Casează, etc. 

Ambele aceste decisiuni le oăsesc fundate, spri- 

jinite fiind şi pe deshaterile din Constituantă. M& 
refer, deci, la argumentele pe larg desvălite când 

am reprodus şi făcut analiza şi critica. desbateri- 

lor din. Constituantă, precum și la cele ce le-am 

zis când am făcut analiza discursurilor rostite de 

Inalta Curte de Casaţiune la deschiderea anului 
judeciariu 1869—1870. Iată, prin urmare, doue 

decisiuni identice, asupra unia și aceliaș materii: 

îndeplinirea formalităţilor civile - asigură căsătoriei 

validitatea ci legală, în. lipsă de ori-ce formalitale 

religioasă. | | 

De la 1869 şi pănă în 1879, adică în timp 
de zece ani, înalta Curte a avut o idee constantă: 

căsătoria celebrată munai înaintea ofițeruluu stărei 
civile și fără îndeplinirea formalităţilor  veligioast, 

este perfectă. |
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Soseşte înse anul 1879 când Onor. -Inaltă 

Curte nu numai că'și schimbă ideea, dar impune 

chiar. ofițerului de stat civil obligațiunea de a se 

preocupa, când este vorba de împedecări la căsă- 

torie, nu numai de principiile și de disposiţiunele 

Codicelui civil, dar și de acele ale dreptului ca- 

noni ; și ca rațiune în Sprijinirea tezei sale, zice 

în ultimele sale cuvinte din ultimul seu conside- 

vent „fiind admis de esemplu, angajamentul. în or- 

" dinele sacre constitue o împedecare proibitivă de 

căsătorie | | 

Decisiunea aceasta, sguduind autoritatea unei 

jurisprudențe destul de bine stabilite, a produs o vie 

sensaţiune în societatea noastră. Un membru distins 

și inteliginte al baroului din București, d. B. M. Misir, 

încă de pe atuncea reproducând în gazeta „Drep- 

tul“ decisiunea înaltei Curți, a promis un mic stu- 

diu asupra acestei materii, casul fiind grav și a- 

vând însemnătatea sa. Regret că pănă în mo- 

mentul ce public acest studiu comparativ, nam a-. 

vu; încă fericirea se fi cetit interesantul seu studiu. 

o HI. i 

Decisiunea Ialtei Cooţi din 24 Povvuarie 1879, 

după care căsătoria relpioasă este obligatorie, şi 

ofițerul stărei civile nu poate face abstrucțiune 

de împedecările edictate prin legile bisericești. 

Citez, decisiunea Inaltei Curți de Casaţiune 
aşa după cum o găsesc în Buletinul Curţei la 

pag. 110. | 

Căsătoria între cumnaţi. 

„Căsătoria între cumnați nu este permisă după 

lege, de _oave:ce: canoanele bisericei noastre 0 0-
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presc, şi cunoanele bisericei domnitoare a statului 

român, nu au putut, ca lege specială, să fie abrogate 

prin legea generală civilă, ci numai prin autorila- 

tea sinodală; și de oare-ce căsătoria religioasă, după 

Constiteţiane, este obligatorie spre a exista, de unde 

rezultă că ofițerul stărei civile nu poate face ab- 

stracțiune de împedicăvile edictale prin legile bise- 

piceşt. | | | 

No. 61.—Casarea  deciziunei Curţei de Apel din 

laşi secţia IL No. 170 anul 1878, după recursul făcut 

“de d. Procuror general de pe lângă acea Curte, pro- 

nunţată, asupra, cererei de permisiune a d-lui profesor 

G. Nădejde de a lua în căsătorie pe cumnata sa, sora 

soției fratelui seu. “ | o 

Curtea, 

Ascultând pe d. N. L. Gherassi, membru raportor ; 

Pe d. Procuror C. Filiti în susținerea recursului ; 

Deliberând: i | 

Asupra mijlocului de casare: Violarea art. 144 

c. civ. Cestiunea fiind de a se sti dacă între proectaţii 

viitori, soţi esistă sau mu legături de cuscrie, . gradul 

prohibit nefiind de nimeni contestat, decisiunea atacată 

constatând că nu. există nici o legătură de asemene 

natură între dânşii, ordonă prin dispozitivul ei celebra- 

rea, căsătoriei, și noi credem că din spiritul art. 144, 

145 şi 149 ce. civ. şi 22 din constituţie coroborate de 

legile noastre vechi (art. 61 şi 93 cod. Calimah şi art. 

5 şi 6 cod. Caragea) neabrogaie de cât în ceea ce 

nu sunt conforme cu codul civil în vigoare (art. 1912 

cod. civ.) coroborate zic de toate aceste dispoziţiuni de 

legi, şi de moravurile şi obiceiurile noastre romănești 

reese în evidență, că mai larg, de cât a fost recunos- 

cut de majoritatea onor. Curți de Apel, este sensul 

cuvântului cuscrie, de care se serveşte legiuitorul în 

art. 144 precitat, pe următoarele consideraţiuni. 

Legea nu definește cuseria. Ca un termen menit 

a“ indica legătura născută în familie dintr'un ordin de
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idei pur morale, acceptaţiunea lui se află în strinsă le- 

gătură cu ideile religioase . particulare fic-cării ţeri şi 

aceasta explică pentru ce toţi comentatorii, când. voesce - 

a da definițiunea, acestei legături, se ocupă de Dreptul 

Canonic. Deosebirea este numai că comentatorii francezi 

au avut în vedere Dreptul Canonic al Bisericei Apusene, 

în timp cela noi a fost tot-Q'a-una şi este și azi în 

vigoare acela al Bisericei Răsăritene: că legiuitorul . : 

nostru s'a, îndepartat în astă materie de la cel: francez 

şi a voit să ție samă de obiceiurile pământului şi de 

convenienţele comandate de moralitatea publică, îndo- 

ială nu poate fi faţă cu inovațiunea cuprinsă mai cu 

samă în art. 145 cod. civ. și chiar cu aceia a ari. 

144 (fr. 162) prin adăugirea cuvintelor : „fără osebi- 

rea înrudirei de. legiuită sau nclegiuită, insoţire,“ cu- 

vinte copiate ad-literani din cod. Calimah ; că este ge- 

neralmente cunoscut că la noi în ţară, în toţi timpii, 

și astăzi-chiar, prin cuscrie se înțelege: legătura ce 

“există nu numai între un soț şi rudele celuilalt soț “ci -: 

şi aceia dintre rudele ambilor soţi între ele, că, morala - 

publică la noi pentru demnitatea purităţei moravurilor 

noastre, tot-da-una sa considerat lovită, când niște 

asemene persoane legate astfel prin cuscrie se căsăto- 

reau şi că astfel nici o consideraţiune n'a putut deter- 

mina pe. legiuitor lovind în moralitatea publică, prin . 

o dispoziţiune expresă de lege, să se pună în luptă cu 

asentimentul general: In fine, că aceasta se confirmă şi 

de Constituţie, care prin arţ. 22 face obligatorie benc-. 

dicțiunea religioasă; și. este de asemene in deobşte cu- 

noscut, precum se constată și din desbaterile “Constitu- 

antei, -că pentru a introduce în ordinea civilă, în limi- 

- tele legei civile se ?nţelege, autoritatea bisericei ce pă- 

rea, necunoscută de generalitatea dispoziţiunilor cod. 

civ. de curând promulgat, legiuitorul a format această 

dispozițiune cu caracter, tot-de-odată dispunător şi în- 

terpretativ. i MN 

Avănd în vedere că recursul interjetat de d-nul 

: -procuror general de pe lângă Curtea de apel din Iaşi, 

are de obiect casarea, deciziunei' acelei curţi secţia II 

cu No.. 170 din anul 1878, prin care sa acordat voe
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d-lui profesor G. Nădejde de a lua în căsătorie pe cum- 
nata sa Ecaterina Gheorghiu, sora soției fratelui seu; 

Avănd în vedere că căsătoria proectată de d-nul 
Nădejde este expres prohibită de vechile canoane şi a- 
nume de partea II cap. care dispune: „Doi fraţi nu pot 
lua două surori pentru că este spiţa IV despre  am&n- 
două părţile, și numirile rudeniei: se amestecă, pentru 

„că ar fi fost, de sar fi luat surorile, cumnate, şi fraţii 
între dănșii,  cumnaţi“ ; 

Având în vedere că motivul acestei prohibiţiuni 
este că vechii canoniști răstălmăcind raţiunea leg. 42 
„derit. nuptiarum* şi atribuind”o la o afinitate, care nu 
putea. să, existe, şi-a imaginat. că aliaţii unui soţ deve- 
neau atât în linie directă cât şi în linie colaterală. in 
tocmai ca rudele sale, aliaţii celuilalt soţ; 

Având în vedere că un decret al celui de al pa- 
trulea, conciliu de Lateran din 1215 a abrogat împe- 
dicarea, rezultândă din aceia ce se numea â doua şi a 
treia categorie de afinitate, adecă pe.de o parte. afini- 
tatea imaginată între barbat şi aliaţii femeei sale şi între 
femee şi aliaţii barbatului ci, pe de altă parte afinita- 
tea, înaginată între barbat şi aliaţii aliaţilor femeei sale 
Şi între femee și aliaţii aliaţilor barbatului ei; 

Având în vedere că această schimbare, introdusă 
“în canoanele bisericei latine, a rămas străină, bisericei 
grece, care mănţine şi astăzi încă aşa zisa a doua şi a, 
treia categorie de afinitate. 

Având în vedere că religiunea ortodoxă a răsări- 
tului este religiunea dominantă a, statului român” (art. 
21 Const.); : 

„Având în vedere că după art. 21 const. numai au- 
toritatea sinodală centrală, poate să reguleze afacerile 
canonice ale bisericei ortodoxe române; 

Avănd în vedere că legile speciale, precum sunt 
legiuirile canonice, nu pot să fie în general tacit abro- 
gate de cât prin legi noi speciale; 

Considerând că intenţiunea, contrarie a legiuitorului 
nu rezultă nici cum. cu claritate din art. 144 c€. civ,, 
căci generalitatea termenului „afini“ de care se slu- 
jeşte acest articol, nu este de natură a fixa această dis-
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poziţiune în sensul unei abrogajiuni. a legei speciale de 
mai sus; 

Având în vedere că după art. 22 din const. „în- 
tocmirea actelor de stat civil. trebue să preceadă tot- 
deauna benedicțiunea religioasă, care pentru căsătorii, 
va, fi obligatorie, afară de cazurile ce se vor prevedea 
prin anume lege“ ; 

Avănd în vedere că mar fi nici logic, nici juridic 
de a se zice că obligativitatea benedicţiunei religioase 

- remâne pănă la confecţionarea legilor excepţionale: pre- 
„văzute în art. 22 diu constituţie, o literă moartă, un na- 
dum praeceptum, de oare-ce nici chiar jurământul ma- 

 gistratului pe Constituţiune n'ar mai avea niti 0 .însem- 
nare, dacă «ispoziţiunile Constituţiunei mar avea afară 
de excepţiani exprese, o utilitate practică prin sine 
înșele şi independent le legea ordinară ulterioară tot 
atâtea ; 

Având în vedere că ideia contrarie, în: "contra 
căreia strigă atât textul cât și spiritul dispoziţiunei art. 
22 Const. nu rezultă niti cum din deliberările Consti- 
tuantei asupra acestui art., deliberări contrazicătoare 
din cari nu se poate deduce nici o idee precisă; 

Avind în vedere că nu se poate zice că ofiţerul 
de stat civil mare a se preocupa, când e vorba de îm- 
pedicări la căsătorie, de cât numai de principiile şi dis- 
poziţiunile cod. civil, fiind admis de exemplu că ănga- 
jamentul în ordinele: sacre constitue o impedicare pro: 
hibitivă. de căsătorie. 

Pentru aceste motive, 
-„ Casează, etc, 

„Critica decisiunei Curţei de Casaţiune din 24 

| Fevruariu 1879. ; 

După această decisiune iată-ne puşi sub i IM- 
periul Dreptului Canonic în tot ce concernă vali- 
ditatea, căsătoriei. 

Nu voiu discuta ce este cuscria, după canoane; 
nu voju discuta de aseminea deosebirea ce esistă
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între canoanele Risericei latine şi canoanele Bise- 
ricei noastre, căci puţin importă să ştim. toate a- 
ceste în cestiunea ce studiez : dacă după legea con- 
stituțională și legea civilă, ceremonia religioasă este 
0 condițiune esențială pentru validitatea căsăloriei ? 
Cestiunea de cuscrie, cestiunea de a ști, apoi, dacă 
cuscria după canoane este aceiaș ca şi cuseria după 
legea civilă, atuncea numai ar fi util ca să le dis- 
cut, când, în prealabil, ar fi probat că formalitatea 
religioasă este imperios cerută ca o condiţiune pen- 
tru essistența căsătoriei. 

Mă voiu mărgini, deci, de a esamina numai 
considerentele acele din decisiunea înaltei Curți 
carei servesc de raţiuni puternice în schimbarea 
primei sale opiniuni. | 

Inalta Curte raționează în modul următoriu: 
„Avănul în: videre că veligiunea ortodoxă a Ră- 

sărutului este religianea dominantă a Statului Ro- 
mdn (art. 21 Const.); | 

„Având în videre că după art. 21 din Const. 
nauai autoiitutea sinodulă centrală poate să reguleze 
afacerile cunonice ale Bisevicei ortodoae române; 

„Avind în “videre că legile speciale, preciun sunt 
legiuirile canonice, nu pot se fie în general tacit a-. 
brogate decât prin legi noi speciale.“ | 

M& opresc de-o-cam-dată asupra acestor trei. 
considerente.  'ustrele nu mi se par solide pen- 
tru ca ele se fi întors pe Inalta Curte de la: ju- 
risprudența, ei anterioară, constant susţinută în 
timp de zece ani. | 

Religiunea ortodoxă a Răsăritului poate să fie 
xeligiunea dominantă a Statului Român, și căsă- 
toria cu toate aceste, se n'aihă trebuință spre a 
fi validă, de benedicţiunea, religioasă.
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Sub Statutul de la 2 Maiu 1864, religiunea 
ortodoxă a Răsăritului încă era religiunea domi- 
nantă a Statului Român, şi cu toate aceste, be- | 
nedicţiunea, religioasă nu era obligatoriă.  Conse-" 
cința, deci, ce-o trage onorata înaltă Curte din. - 
disposițiunea constituțională că religiunea orto- 
dosă a Răsăritului este veligiunea dominantă, nu 
mi se pare temeinică. 
„Nu mai puţin temeinice mi se par și cele- 

lalte considevente ce urmează: - 
„Având în videre că după art. 21 din Con- 

stitufiune, numai autoritatea sinodală poate se re- 
guleze afacerile canonice ale Bisericei ortodoxe; 

„Având în videre că legile speciale, precum sunt 
legiuirule canonice, nu pot se fie în general tacit a- 
Urogate decât prin legi noi speciale.“ 

Ambele aceste considerente, prin ele înșile, zic 
așa de mult, încât dacă ele ar fi adevărate și le-am 
lua în serios, societatea civilă sar găsi legată și 
de mâni și. de picioare, ne putând face nici cel 
mai mic pas pe calea progresului și a civilisațiu- . 
nei. În adevăr, la fie-care pas, societatea ar fi 
oprită în progresul ei prin canoanele Bisericei. 

“Mai mult de cât atât, dacă ar fi se luăm ambele 
„aceste considerente în. sensul în care Inalta Curte 
pare a, le fi luat, noi am sili pe Stat se abdice 

“la drepturile şi misiunea sa în favoarea și onoa- 
- vea canoanelor Bisericei; cu alte vorbe, nici mai 
mult nici mai puţin, decât să'și decrele el însuși 
moartea |... 

__Șin adevăr, fără se mă mai opresc spre a 

constata întrun mod ne'ndoelnic că cărțile așa zise 
sânte sunt icoana celor mai viderate şi mai nen- 
țelese contradicțiuni, e destul ca se spun că esistă
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în Biserica noastră o dogmă care prin ea singură 
numai, întemeind despotismul Bisericei, e mai mult 

„ decât suficientă spre a anihila ori ce specie de 
libertate! 

Voiţi dovezi?.... ascultați! 
„Daţi Cezarului ce: este al Oezaruhu, și lui 

D-zeu ce este a lui D-acu:* iată cuvinte ce, după 
mine, consacră despotismul. A da trupul Cezare- 

-lui, și sufletul “lui Christos, semi fie permis de 
a observa că este a desface pe om în doue părți 
distincte incomprehensibile, căci ori ce s'ar zice 
ŞI ori ce-ar iscodi mintea, teologică, după mine, 
omul este o ființă complecsă și indivisibilă, mad- 
terie şi spirit. 

Suveranitatea națională, voz populi, vox Da. 
Nu contest că Biserica n'ar recunoaște o voință 
a poporului, dar observ că tot ea este aceea care 
nenvață că această voință este conținută în vo- 
ința Regelui, cu alte vorbe ea ne trimete la acel 
admirabil regim de libertate de care Romanii se 
bucurau sub Imperatori. Aceasta este atât de a- 
deverat încât Bossuct nici căşi dădu multă trudă 
spre a dovedi că o atare suveranitate este curat 
o nebunie: au doară nu sântul Pavel este acela 
carele venind la Roma, pe timpul lui Neron, sa 
pus de-a scris epistolia sa cătră Romani, reco- 
mandăndu-le a fi supuși la cei: mari, căci nu este 
putere pe pământ care să nu vină de la D-zeu? 
Da! o repet, despotismul formal este consacrat 

“prin canoane. Intro tăleuire de sub un canon al 
Sânţilor Apostoli; cetesc în Pidalion: » Aosaiceasca 
lege zice: pe mai imurii norodului teu ni vei grăi 
de rău, aur corifeul (Vânrfeluicul) Petru cu deose- 
Dire cinstește pe Imperatul; tar Pavel poroncește
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Să me rugăm pentru Imperați şi pentru toți cei ce 
suni cu cotârșire, macar și necredincioşi de-ur fil 
Bă am în capul ţerei mele un monstru ca Neron, 
sub care și viața şi onoarea şi averea sunt la bu- 
nul seu plac, și cu toate aceste, eu să mă rog 
la D-zeu pentru dânsul ca se'i dee zile îndelun- 
gate!!.... Iată, mărturisesc, un precept de morală 
creștină foarte imoral pe care și conștiința și dem- 
nitatea mea de om care cuget și voesc, îl resping 
ŞIl alune departe de lângă mine, la marginele 
lumei. Acolo se vor găsi, poate, oameni atât de 
stupizi şi de idioţi care se crează că vor moşteni 
Impărăţia Cerului ummând acest precept care pro- 
tege pănă și tivania, cea mai crudă şi mai neomi- 
noasă!!.... E | 

Cu teorii de asemine natură ce devin drep- 
turile mele de om, și cum societăţile umane ar fi 

„putut ele vre-odată scutura jugul despoţilor şi al. 
tiranilor? Pun numai intrebarea, și respunsul îl 
las la bunul simţ al cetitorului, rugând cu tot res- 
pectul și pe Inalta Curte de Cassaţiune a se gândi 
la considerentele sale că „numai Sinodul este în 
drept de a regula afacerile canonice ale DBiserices 
ortodoxe române, și că legiuivile canonice nu pot se 

fie în general tacit abrogate decât pri legi noi spe- 
caale | lua. 

Christianismul primitiv nici propoveduea, frater- 
nitatea umană, ci fvaternitatea drept-credincioșilor. 
în hristos. Cetiţi canoanele de caterisire și de 
afurisire contra tuturor acelora cari nu cred în 
dogmele Bisericei creștine, șI veți videa ce feri- 
cită soartă îi așteaptă pe toţi aceştiea! 
Dacă noi Românii am fi urmat toate ideile 
Și Simţimintele consacrate prin canoane—rog să
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nu se scape din memorie aceea ce Inalta Curte 
a zis—legile speciale, precum sunt legiuirile ca- 
nonice nu pot fi în general -tacit abrogate decât 
prin legi uoi speciale — dacă zic, am fi urmat toate 
aceste idei, Simțiminte ȘI credinţe, unele mai în- 
guste și mai bizare decât altele, după cum voiu da 
probe mai jos, întreb: Cum am fi putut noi Românii 
să votăm Constituţiunea, ba încă se mai punem în 
capul țerei un Domn catolic, îndatorindul numai 
— spre mângâerea, se vede, a Bisericei dominante— 
aşi creşte copiii în religiunea ortodoxă de Răsărit ? 

Deschideţi Pidalionul, deschideţi Cărţile Sânte, 
cetiți-le cu luare aminte, şi apoi întrebaţi-vă ce feliu 
de idei aţi putut culege asupra libertăţei omului, 
asupra drepturilor sale?.... | 

Ce se mai zic despre egalitate? Egalitatea 
după cum o înțeleg societățile moderne mare nici 
o valoare dacă nu vom scoate-o din chiar natur: 
umană, În cărţile Bisericei noastre, ca şin căr- 
țile Bisericei Latine, „credința“ înse, este princi- - 
piul egalităței. Cine nu crede nu numai în Chris- 
tos, dar şim toate ce sa urmat după Christos, a- 
vătate prin faptele Apostolilor, prin viețele Sânților, 
prin scrierile Sânţilor Părinți şi a celor trei mari 
dascali Vasilie, . Grigorie ȘI Ioan, de sigur moartea 
merită pe acest piimănt și focul Gheenei pe lumea 

„ceelaltă! 
Dar apoi divisiunea din canoane „despre per- 

soane“ între clerici şi laici? Clerici, începând de 
la anagnost. (ceteţ) are pasul. asupra mireanului, 
laicului ! - | 

Și lucru vrednic de toată luarea aminte, Inalta 
Curte prin considerentul seu ne zice, cu autorita- 
tea sa supremă și de la înălțimea posiţiunei sale
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de cea mai înaltă putere judeciară din țară, că, 

Tegile speciale, precum sunt legiuivile canonice nu 

pot se fie în geneval tacit abrogate de cât pr în legi. 

noi speciale. 
Se presupunem, pentr” un moment, c'acest con- 

“siderent ar fi adeverat şi peremptoriu, şi i-am face 

aplicarea, autorităţile superioare eclesiastice fiind 

în drept ca sel invoace. Se luăm, spre esem- 

plu, câte-va din Canoanele Sinoadelor Ecumenice, 

ŞI se căutăm a le pune în aplicare în societatea, 

noastră. 
“Cer iertare de la Sântul Sinod, dacă Inalta 

Curte m'a silit senvăț din nou, adecă semi îm- 

prospătez în. minte Pidalionul, Chiviacodromional,. 

viețele mucenicilor. cure cuprind muceniile lor în zi- 

lele prasiicilor “lor, ete. 
Deschid Pidalionul, ŞI'ncep a veproduce, een- 

ph graba: 
„Cela ce va lua întru impărtăşire de nantă 

matere pe cea logodită cu altul, încă vi „fiind logoul- 

nicul ci, să se supue vinovăție precar viei, . 

Acesta, este canonul ; sei cetim acum. şi tăl- 

cure: 
„Logodna ce se va face dupre lege, în vrâstă le- 

giuită adică a barbatului, şi a femeei, cu darea inele- 

lor, şi cu sfințită cuvântare; și cu obicinuita serutare 

| celor ce se logodesc, o logodnă ca, aceasta, zic, are a- 

ceiași putere ca nunta cea deplinită. Pentru aceasta, ca- 

nonul acum poruncește, că cel ce va lua, pe cea ase- 

minea logodită, viu încă fiind logodnicul ci, să .se certe 

întocma, ca și cel ce ar lua pe cea măritată cu altul 

încă trăind. acela, unul ca acesta, să se certe ca un pre- 

- curvariu, adică precum şi pe acela care au voit a lua 

de femee pe cea măritată cu altul.: Pentru că şi soţie 
numește logodnicul pe logodnica sa, precum și dreptul 

“ Iosif logodicul, se numeşte, de către Evanghelişti, bar- 

6
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bat al Prea-Sfintei Fecioare, “şi de. aseminea și Prea 
Sfântă Fecioară, femee lui Iosif. Fiind că, şi de către 

“legea cea veche, putere de nuntă avea şi logodna.€ 

După ultimul considerent din decisiunea Inal- 
tei Curți pe care "mi permit de a o combate, o- 
fiţerul de stat civil este datoriu când este vorba 
de împedecări la căsătorii, „a se pr cocupa și de 
principiile și disposițiunele canoanelor.“ şi dară, el 
va trebui să nu păşească a celebra căsătoria per- 
soanei ce-ar fi logodită cum altul în forma cano- 
nică, căci canonul de mai sus consideră o asemi- 
nea logodnă ca avănd aceiaș putere ca şi. nunta 
cea adioer ata! Iată, de sigur, o bigamie fictivă şi 
cu totul spirituală care nici prin minte wa putut 
trece legislatorelui nostru penal!.... 

Trec la altă imposibilitate formulată în canoane. 
În canoanele ecumenice din al VI-le sinod, 

cetesc: 
„Nici unul din cei ce se numeră»în îeraticeasca 

tagmă, sau mirean, se mănânce azimele cele de la Iu- 

dei, mici să se împrietinească cu aceștiea, nici la boale 
sei cheme, și doftorii de la dânșii se priimească, nici 
în băi mici decum săi se scalde împreună cu aceştiea. 
Insă de sar apuca cineva a face una ca aceasta, de 
va fi cleric să se caterisască, iar de va fi mirean să se 
afurisască.* | 

Cum se împacă acest canon cu modificarea 
ant. 7 din Constituţiune care nu mai face din re- 
ligiune o pedecă la dobândirea naționalităței. ro- 
mâne? | 

Positiv, după acest canon, foasta Cameră de 
revizuire din 1819, precum şi întreaga noastră 
societate este picată sub afurisenie! 

Ca se scăpăm de pedeapsa acestui canon, ar
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trebui, pe de-o parte, se anulăm toate diplomele 
de naturalizare, se rumpem toate velaţiunele noas- 
tre internaţionale, c căci, fapt positiv este cam în-: 
chiet convenţiuni şi cu State de acele care tree 
în ochii Sânţilor Părinţi de state păgâne; şi apoi, . 
odată ce vom fi făcut toate aceste, spre complecta 
noastră salvare, conform cu formalităţile întrebuin- 
țate la ereticii acei ce să adaug la ortodoxie, să 
ni să cetească „ovicnuitele lepădări de satana, suflân- 

du-ni-se de trei ori în față şi "n uvrechele noastre, pe- 

cetluindu-ne apoi şi cu sântul mir pe frunte, pe ochi 

| şi pe nări, pe gură și pe urechi, zicăndu-ni-se : Pece.- 

tea darului sântului Duh 1... *), 

Am ziso deja într'o notă asupra discursului 
rostit de Manolachi Costachi în Constituantă *%), 
căn canoane se găsesc idei şi simţiminte bizare 
şi înguste, condemnate și din punctul de videre 
al ştiinţele» morale şi din puntul de videre al 
ştiinţelor essacte, şi prin urmare incompatibile cu 
progresul omenirei, cu moravurile şi ideile socie- 
tăților moderne, şi o mai repet și acum, că de-ar 
fi să ne ținem de canoane, ar trebui pe - de-o 
parte, se. închinăm  societăței spirituale societatea 
civilă întreagă, iar. pe de alta, capul Bisericei 
noastre creștine să ne pue pe toți, fără deosebire, 
pe post şi pe rugăciuni şi la făcut metanii, ca 
pe niște vrăjmaşi nu al: adevărului adeverat, ci al 
adevărului proclamat prin canoane! 

Ce grandios, întradevăr, spectacol ar fi, ca. 
înt'o bună dimineață se videm pe Regele Roma- 
niei cu 'ntreg statul seu major și cu 'ntreagă casa 
sa, civilă și: militară, pe Consiliul de miniştri, pe 

*)  Formalitiţi anume prescrise prin canoanele ecumenice. **) -Ceteşte nota de la pagina 26.
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toată Camera” și pe tot Senatul. pe Curtea de Ca- 
saţiune, pe Curtea de Conturi, pe capii legaţiune- 

“lor noastre din străinatate, pe membrii Curţelor 
și Tribunalelor din preună cu grefierii lor, pe 
generalii şi colonelii din armată în fruntea regi- 
menturilor, pe membrii Universităţilor. şi ai Aca- 
demiei române, pe toţi fancjionarii Statului mari 
și mici, întrun cuvânt, pe toți drept-eredincioșii 
în canoane creștini-cetățeni, făcând la metanii de 
pocăință în pridvorul Bisericilor pentru că cu toţii, 
direct sau indirect, cu inima sau cu fapta, am par- 
ticipat la votarea, sancţionarea, promulgarea şi a- 
plicarea legilor relative la secularisarea averilor mo- 

nastirești, la seculavisarea căsătoriei, la libertatea ab- 

solută de conștiință, la libertatea individuală, la ega- 
litatea, înaintea legei, desființând deosebirea canonică 

între clerici și .mireni, la libevtatea învcițămănțului, 
a presei, a întrunirilor, ete. etc., căci toate aceste 
mari principii, baza societăților moderne, își au 
formala lor prohibițiune prin canoanele Bisericei !!... 

Ca dovadă că nu mă desfătez întrun limba- 
giu iperbolic, și critica mea nu degenerează înti”o 
satiră, maș avea decât se deschid, canoanele ecu- 
menice, canoanele locale %), sau pe acele ale ma- 
relui Vasilie, Archiepiscopul Cezariei Capadochiei, 

%*). Biserica noastră ecumenică are cu vatoare obligato- 
rie pentru întreaga, sa extensiune șepte Sinoade ecu- 
menice și doue- -spre-zece locale. Canoancle sinoade- 
lor ecumenice și locale cuprind în sine isvoarele 
dreptului canonic, căci în cele se înfăţişează întreaga 
icoană a dreptului canonic în toate, privinţeie—dog- 
matică, disciplinară, administrativă şi judeciară, și 
căci—în ele se oglindează toată legislaţiunea biseri- 
cească, și așa canohistul își poate trage din ele 
învățături, desluşiri și îndreptări la cas de ori-ce 
îndoeală. (V. In dreptul canonic a lui Șaguna, pag. 
9 și 319).
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şi să reproduc, una după una, imposibilitățile ca- 
nonice, dar spre aceasta m-ar trebui volumuri 
întregi. 

Yoiu reproduce, cu toate aceste, spre deplina 
convingere a cetitorilor, numai căte-va.. 

Am zis că canoanele conțin idei bizare i 
despotice. 

Voiu cita, în primul loc, un canon, pentru « ca 
prin cl, sexul zis frumos, așa de mult disprețuit 

prin canoanele ! și cărţile sânte, să se convingă 
despre enormitatea pacatului ce comite, când dân- 

“sul cutează de a cere egalitatea de drepturi cu 
noi barbaţii!:. 

Ă A.. 

„Să nu fie ertat femeilor în vremea Dummezeeştei 
leturghii a. vorbi, ci dupre glasul Apostolului Pavel, 
tacâ. Că nu li sau dat voc lor a grăi, ci a se su- 
pune, precum și legea zice. Iară de voesc a se învăța 
ceva, în casă, întrebeşi pe barbaţii lor.“ 

lată și tălcuirea: 
„Poronceşte canonul acesta, să nu grăcască femeile 

- în vremea dumnezeeştei liturghii, încă și întru toate a- 
dunările credincioșilor ce să fac în Biserică. 

Pentru, aceasta şi dumnezeescul Christos zice aşa: 
„Odată au învețat femeca (adecă pe Adam în Raiu) şi 
pe toate lo-au răsturnat, pentru aceasta zice: se nu 
înveţe. Si iarăş, cu atâta trebue a fi ea tăcută, zice, 
încât nu numai pentru cele a le vieţei, ci nici pentru 
cele. dohovniceşti să grăcască în Biserică. Aceasta, este 
podoaba ci, aceasta cinstea, aceasta mai mult pe ea o 
poate împodobi decât hainele cele scumpe.“ 

Mărtuvisese pacatul, în prelegerile mele de 
drept civil, am calcat acest canon, căci am sus- 
ținut, pe terenul drepturilor private, egalitatea de 
drepturi înkve barbat și fomee,
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B. 

In canoanele sinoadelor ecumenice, precum 
și în canoanele sinodului din Cartagena, cetese un 
canon, pe: care țin mai cu deosebire se 7] cu- 
noască,. pe lângă mine, și ceilalți fii de preoți. 

„Fiii iereilor privelişti lumeşti să nu să- 
vărşească, nici se privească. lar aceasta şi tutu- 
vor creştinilor pururea s'au propovedait, că unde 

„sunt hule să nu se apropie“ (Sinod. din Carta- 
gena). 

Tălcuire. Poronceşte canonul ca, fiii preoților se 
nu facă privelişti şi Jucării ce să fac la teatre cu a- 
lergări de cai, și cu lupte cu hiare și cu dobitoace, 

când sunt ii mai mari preste ele, nici se privească u- | 
nele ca acestea. Că şi obsteşte toţi creștinii pururea 
se învaţă să nu se apropie la teatre unde se fac multe 
necinstite lucruri prin care se huleşte şi să ocăreşte 
credința creștinească de necredincioși și de păgâni. 

Nu mă pot opri ca se nu complectez această 
tălcuire cu tălcuivea unui canon mai detailat din 
sinoadele ecumenice tot relativă la o prohibiţiune 
de această natură. Canonul ecumenic. și după el, 
tălcuirea, zic: „Ca nici un barbat să se îmbrace 
cu podoabă uerească, Sau muerea cu cea cuve- 
nită barbaţilor, dar nici cu masce comicești sau 
satiricești, sau traghiceşti, să se îmbrace, nici se 

chiuie în numele urâtului Dionisie când tescuesc 
strugunii în vinuri, nici storcând vinul în vase, 
cu chip de a porni risul neștiinței şi al deşer- 
tăciunei, lucrând cele -ale draceștii rătăciri; deci, 
cei ce de acum inainte ceva din cele mai nainte 
zise Sar apuca se facă, după ce Sau înștiințat de 
acestea, aceștiea de vor fi clerici, poroncim să se 
caterisască, iar de vor fi mireni să se afurisască.“ 

Ce zici, cetitoriule creștin, și mai cu samă,
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tu, fiu de-preot, când cetești niște așa de deşan- 
țate prescripțiuni canonice?.... 

C. 

Apostolii ne-au învățat —şi această învățătură 
tot din Pidalion o culeg—și au legiuit prin sân-. 
țitele lor canoane, în ce chip. se cuvine atât cle- 
ricii cât şi de obştie toți mirenii christiani se vie- 
țmească în lume: nenvață chiar și care cărți se 
cade a le ceti, şi cărţile necanonisite şi mincino- 
“supra-scrise să nu le cetim.... Nuimai pominese 
despre Mihail Kivulariul şi Patriachul Constanti- - 
nopolei care au adus în potriva „tunderei barbelor“ 
mărturia care se află în chiar Cartea I-a a Apos- 
toliceştilor aşezămănturi, zictnd așa: „Nu vă veţi 
smulge barbele voastre, că frumuseţa ziditorul 

de D-zeu o au făcuto se fie pentru femei, iar 

pentru barbaţi cu dreptul au judecat a fi nepo- 

trivită.“ 

Ce frumos și plăcut la videre spectacol ar 
presenta societatea românească, dacă ne-am lua 
după acest așezământ, căruia, după cum aţi văzut, 

“nici temeiul nu'i lipseşte, —ca nici să ne mai tun- 
dem, nici să ne mai radem barba vre-odată!!.... 

-D. 

Ce se mui vorbesc despre libertatea indivi- 
duală, despre care habar maveau cei care com- 
puneau Adunarea cea universală a Sinoadelor [- 
cumenice î.... Voiu tăcea mai bine... Dar spre 
a: vindeca pe Inalta Curte de Casaţiune de teoria 
sa esprimată prin considerentul care zice: „Având 
în videre că legile speciale, precum sunt legiuirile. ca- 

nonice nu pot se fie în general tacit abrogate decăt prin
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legi noi speciale“ voiu cita următorul canon a Ma- 

relui Vasile. 
„ Datoriu, mai întăiu, mă văd de a mai aminti ce- 

titorelui că Protosinghelul Neofit Seriban în 1844 
zicea: că pentru sânțenia cărților, trebue să facem 

jertfă eleganța limbei. “Unmătorul canon întrade- 
văr, face o jertfă de eleganța limbei în modul cel 
mai trivial posibil. 

Fl citez şi în semn de pietate pentru Sântul 
Sinod, şi ca model de eleganță pentru facultăţile 

» noastre de litere cum și “bentru Academia noa- - 
stră română: 

„Diaconița ceea ce împreună cu elin au curvit 
este priimită întru împărtăşire ; iară la proaducere se 
va primi la al şeptelea an, adecă viețuind întru cură- 
ție. Iară elinul cela ce după credință se aproprie îa- 
răş cu furare de cele sfințite, şi se întoarce la boritură, 
noi, dară, trupul diaconiței ca un sfi înțit, nu slobozim a 
mai fi întru întrebuințare trupească.“ 

Tălcuire. Dacă vre o diaconiţă ar curvi cu vre 
- un clin, acaterinsindu-se se primește la impărtăşire și 
starea, cea cu cei credincioși, şi la rugăciuni. ară la 
împărtăşirea pro aducerei, adică, a Dumnezeeştilor Taine, 
după şepte ani, ai canonisirei.curviei? *), înse şi atuncea 
de se va părăsi de pacat, și va trăi în curăţie. Iară 
dacă clinul, cel ce a curvit cu ca, va crede, şi după 
aceasta ar cere se o ia de soţie cu nuntă pe diaconița, 
cea, ce sau sfințit, adică sau afierosit (că aceasta o nu- 
mește furare de cele sfinte), el sau intors la „Doriti“ 
sa, ca un câne. Noi înse nu crtăm trupul cel afiero- 
sit al diaconiţei, se fie spre întrebuințare de împreu- 
nare trupească, adică nu o ertăm să se mărite **), 

*), ŞI Zonora și Balsamon aseminea zic, că pentru acea- 
sta sfântul 'canonisește pe diaconiţa aceasta cu cano- 
nul curvici cel mai greu, căci au curvit cu necredin- 
cios, și nu au canonisit?o cu cel mai ușor al celor 
mai vechi părinți de cât aceasta. | 

*%), De aici face socoteală Balsamon: Că nici caterisiții
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După doctrina Înaltei Curți esprimată prin ul- 
timul considerent din . decisiunea cemi permit a. 

„critica, ofițerul de stat civil se fie. el oare datoriu 
se cunoască şi niște atari împedecări prohibitive 
de căsătorie, bazate pe ficțiuni de mult condem- 
nate de rațiunea sănătoasă ?.... 

Dar dacă, în practică, ar fi se ne ţinem de 
această doctrină, ar trebui ca Statul român să nu 
mai numească de aci înainte pe primarii urbani 
și vurali decât numai dintre doctorii în 'Leologie, 
căci aceștiea numai ar putea fi în stare se inter- 
prete şi se cunoască niște împedecări proclamate 
înta”o epocă pe când viața spirituală, adecă o viață 
fictivă și incompatibilă cu natura umană, era ținta 
principală ce se urmărea... dar termin, zicând: alte 
timpuri, alte idei, alte moravuri!.... şi prin urmare, 
ne trebuesc şi alte canoane)... Această modificare 
o și aştept de la Biserica noastră naţională dacă 
ca—după cum aşa de bine se esprimă eminența 
sa Episcopul de Roman Melhisedec **) — trăește în 
nație şi pentru nație. | 

Cer ertare de la onor. Inalta Curte dacă m'am 
întins în aceste desvoltări.. 

ieromonabhi, nici caterisiţii preoţi, și diaconi lumești, 
văduri fiind, pot a se însura; Că de și sau caterisit, 
înse ei sau Sfinţit, adică, sau afierosit trupul lui D-zeu 
şi sau fă igăduit, călugării adică a nu se însura nici 
de cum, iar cei lumești a nu se însura al doilea. Dar 
nici femeile lumeştilor preoți pot a se mai mărita 
murindu-le barbaţii preoți, după aceastaş Balsamon. 

*). In. Broșura Sa tipărită acum de curând şi întitulată : 
„Papismul şi starea actuali a Disericei Ortodoxe în 
Regatul României“ pag. 91.— In capitolul următoriu 
când voiu vorbi despre „căsătorie du puntul de vi- 
dere a religiunei noastre îmi voiu permite umile re- 
flecsiuni asupra acestui memoriu eșit din pana, dacă 
nu a celui mai învățat, dar positiv a unuia dintre cei - 
mai luminați înalți Prelaţi ce țara possede.
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Dacă considerentele pe care me-am permis să 
le combat, ar fi venit de la un particulariu, fie el 
câţ de mare şi densemnat om de stat, m'aş fi măr- 
ginit într'o scurtă combatere după cum deja am 
și făcuto când am reprodus discursul lui Mano- 
lachi Costachi din Constituantă, dar când niște ase- 
minea considerente eman de la cea mai înaltă insti- 
tuțiune judeciară acăria ultim cuvânt numai D-zeu 
ar putea sel nimicească, datoriu m'am crezut se 
nu combat fără se arăt în acelaș timp și probele. 

Greșite mi se par de aseminea și conside- 
ventele prin care Inalta Curte susţine „că war fi 
nici logic, nici juridic de u se zice că obligativitatea 
Denedicțiunei veligioase remâne pănă la confecționarea 
legilor excepționale prevăzute în ari. 22 din Conslitu- 
fiune, o literă moartă, un nudum praeceptum, de oare 
ce nici chiar jurâmentul magistratului pe Constituţiune 
mar mai” avea nici 0 însemnare, dacă disposițiunele Con- 
stiluțiunei mar avea afară de excepțiuni esprese, o u- 
tilitate practică prin sine înșile şi independent de legea 
ordinară ulterioară tot atâta.“ | 

Considerentul acesta la prima videre pare a fi 
seducătoriu. Esaminat, înse, de-a-proape. el nu este 
mai fericit decât celelalte considerente pe care am 
avut onoare de a le ataca. 

Aceea ce a indus în eroare pe Inalta Curte 
este tocmai eronata idee ce și-a fost formată a- 
supra deshaterilor din Constituantă, afirmând—lu- 
cru ce nu numai după mine, dar chiar și după 
decisiunea înaltei Curți din 1874 şi apoi după 
decisinnea din 9 Octomvrie tot anul 1879, este cu 
totul inesact— afirmând, zic, „că din deliberările Con- 
stituantei asupra art. 22, nu Sar putea deduce nici o 
idee preciză.*
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Dar tocmai aceste desbateri probează contra- 
riul de ceea ce 'afirmă Curtea prin considerentul . 
seu, căci cetirea atentivă a acestor deshateri, mai 
Cu seamă cu ocasiunea, închiderei. diseuţiunei nu 
poate lăsa umbră de'ndoeală că pănă la revizuirea 
Codicelui civil, el, și numai el, va fi aplicabil şi e- 
secutoriu în tot ce concernă validitatea căsătoriei. 

Navem în faţa art. 22 de a invoca doctrina 
necontestată și necontestabilă că Constituţiunea 
primează ori ce lege, că. toţi, fără deosebire, le- 
gislatore, magistrat, cetățan, rege, toți, dar toţi, 
suntem datori se respectăm și să ne plecăm ca- : 

_pul înaintea Constituţiunei. Codicele civil, o re- 
cunosc, prin promulgarea Constituţiunei, a deve- 
nit în materia căsătoriei, ante-constituţional. Dar 
urmează oare de aci că cl este abrogat prin Sin- 
gurul fapt al promulsărei Constituţiunei? Fără se 
întru în desvoltarea dificultăţilor la care o abro- 
gare tacită şi implicită dă loc,: voiu observa nu- 
mai atâta, că, Pactul Social, tocmai spre a inlă- 
tura, ori ce controversă, ce-ar fi putut isvori din 

| abrogare a tacită şi implicită, a avut grija se im- 
pună legislatorelui ordinuriu îndatorirea ca se re- 
vizuească codicele civil, dar - încă odată, o mai 
repet, nici prin gând v'a trecut legislatorelui con- 
stituant ca imediat se aboleze Tegislaţiunea ci- 
vilă a ţerei. 

| Cestiunea conflictului - dintro lege specială şi 
Constituțiune am tratat'o în prima parte a studii- 
lor mele întitulate „Jazimnele d cptului voman cu 
aplicațiune la Codicele cul“ publicate în anul 1580. 
(V. pag. 36—40).. 

„Asupra cestiunei dacă puterea judeciară are 
misiune de a judeca despre constituționalitatea sau 

ai
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ante-constituţionalitatea unei legi, încă de pe a- 
tuncea m'am fost rostit pentru afivmativa. Iată cum 
raționam : | 

„Puterea judecătorească— după at. .3. din Co- 
dicele civil— este ținută să judece, adecă să se ros- 
fească asupra a ori-ce contestațiuni ce i: se aduce *). 
In consecință, ca e datoare să vază în fie-care) 
specie ce i să pune înainte, care este regula, care 
este principiul acel după care cată se judece. Ea 
nu poate să-și decline competența, susținând că 
Constituţiunea este mută și nu prevede cazul când 
o lege posterioară, calcă principiile formulate prin 
ea. Prin singurul fapt că Constituţiunea nui ri- 
dică dreptul de a se rosti într'o asemene cestiune, 
ea trebue să decidă după principiele raţionale, cine 
trebue se aibă victoria definitivă în cazul de con- 
flict între -Constituţiune şi o lege, Constituţiunea, 
sau legea? | 

„Aşi declina competenţa este, după mine, a da 
drept cetăţenilor să se opună prin forță contra a- 
aplicărei unei asemene legi ante-constituționale. 

%), Art, 3 Cod. civ. „Judecătorul care va refuza de a 
judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este 
întunecată, sau nemdestulătoare, va putea fi urmărit 
ca culpabile de denegare de dreptate.“ — Sancțiunea 
acestui articul, o găsim în art. 152 din cod. penal, 

"care glăsueşte ast-feliu : „Ori-ce judecătoriu sau au- 
toritate judecătorească, ori-ce administrator sau au- 
toritate administrativă, care, sub pretext de tacere 
sau de nedeșlușire a Jegei, va denega dreptatea ce 
este datoriu "piănţilor ce ii vor fi cerut'o, şi care va fi 
stăvuit în denegarea sa chiar în urnă de prevestirile 
sau ordinele ce va fi primit de la superiorii sei com- 
petinți, sc va putea urm: iri și pedepsi cu amendă de 
ln o sută pănă la o mie lei, şi sc va declara i incapa- 
bil dea ocupa funcțiuni publice de la un an pănă la 
trei ani.“ (Vezi desvoltarile în studiile mele „Ala 
zimele Dreptului roman“ pag. 32 s. m. d.).
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Este, prin urmare, de interesul chiar al societăţei, 
ca ea, putere judecătorească, să intervină. Darni 
se va, obiecta că după sistemul acesta, noi subor- 
donăm puterea legislativă puterei judeciare. Ohiec- 
țiunea, aceasta nu mi se pare atât de serioasă după 
cum ar avea acrul la prima vedere. Șintradevăr, | 
care este sensul acestei obiecţiuni? 

„Bensul acestei obiecțiuni este că judecătorul 
nu poate se judece legea positivă, adecă să cen- 
“sureze pe puterea legislativă, și că el trebue se 
o aplice chiar și atunce când ca ar fi ante-consti- 
tuțională. Dar Constituţiunea nu este și ea o lege 
positivă? Nu obligă ea pe toţi fără deosebire? Mai 
mult de cât atât, nu obligă ca chiar pe puterea le- 
giuitoare? 

»'Loate legele positive nu trehuese să fie în ar- 
Monie cu această lege fundamentală care formu- 

„lează raporturile dintre societate și individ ? 'Poate 
“aceste întiebări nu conţin ele nişte principii ne- 
contestate şi necontestabile, de o ordine mult mai 
inaltă de cât principiul că judecătorul nu poate 
se judece legea ? 

„Ce facem, înse, din toate aceste principii, când 
le punem faţă cu principiul că judecătorul nu poate 
să judece . legea? Le “dăm cu piciorul, şi auto- 
visăm pe puterea judeciară ca neținănd nici o samă 
de ele, se aplice o lege neconstituțională ori cât: 

de monstmoasă ar fi ca! Insă, dacă judecătorul 
nu poate să judece legea, cum poate cl să vio- 

“leze Constituţiunea ? După care principii și texte 

positive, judecătorul este deslegat de Constituţiane ? 

Dar care este legea acea mare care organizează 

puterile publice în stat, dacă nu este Constituţiu- 

nea ? Stranie teorie ar fi aceea dea zice: Toate
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autoritățile constituite din Stat, ţin puterea lor din 
Constituţiane, dar odată ce aceste autorităţi sunt 
în esercițiul funcţiunei lor, Constituţiunea, pentru 
dânșii, este o literă moartă !! 

„Din principiul fandamental că Constituţiunea 
primează ori ce lege, ca necesariamente cată să 
fie obligatorie și pentru magistrați, şi fiind ea o- 
bligatorie, toată cestiunea noastră revine la aceasta: 
Când un principiu dint'un codice se găsește în 
manifestă contrazicere cu un articol din Constitu- 
țiune, ce datorie are magistratul? 

„In asemene ipoteză, el trebue să facă aceea 
ce face când întâlnește în acelaș codice două ar- 
ticole ce sunt; ostile sau par a se contrazice, adecă 

„să-se silească pe cale de interpretare, ale pune 
în armonie, și când aceasta nu este posibil, să ra- 
țoneze după principiile cele sănătoase spre a face, 
la cazul ce are de rezolvat, aplicarea adevăratului 
principiu. Judecătorul când argumentează și face 
se apară contradicțiunea dintre doue articole, refe- 
rindu-se la principiile științei ' Dreptului, face critica 
legei și indică motivele pentru care, regula din 
cutare articol, trebue să fie aplicată. 

„Pentru ce n'ar face aceasta judecătorul și în 
ipoteza când un articol dint'o lege specială ar 
contrazice un articol din Constituţiune? A sus- 
ține că în asemene ipoteză, judecătorul trebue nu- 
mai de cât să aplice legea “specială, este a lipsi 
pe Constituţiune de ori ce sancţiune și autoritate 
morală, și este evident că întrun asemine conflict, 
Constituţiunea trebue să easă victorioasă, căci ca 
este care dă forță şi viață legilor din Stat, și pe 
esisența ei să întemeează comuna vicțuire a oa- 
menilor în societate.
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„Spre a fi mai clari, se luăm un esemplu : 
Constituţiunea proclamă marele principiu al ega- 
lităţei cetăţenilor dinaintea legilor... Se presupu- 
nem, că legislatorele sub cnvănt că pune Codicele 
Penal în armonie cu Constituţiunea, ar face deo- 
sehirea ce vechiul Codice al Moldovei statornicea |. 
între evgheniștii și oamenii proști; și ast-feliu, ar 
determina, că pentru cutare infracțiune, omul prost 

„se fie bătut cu două-zeci bice la poarta Curţei 
domneşti, car nobilul se fie îmbracat. în sucman și 
trimis la monastire.  Formulat un asemene arti- 
col în Codicele Penal, trebue oare ca "judecătorii 
săl aplice? Facem onoare autorilor și magistra- 
ților pe carei combatem de a nui orede capabili 
să meargă așa de departe. 

„De aceste principii, pe care le credem că sunt 
„Singurele adevărate şi aplicabile în cazul de con- 
“fhiet între legea specială și Constituţiune, magis- 
trații noștri, cât şi inalții Consilieri de la Curtea 
de Casaţiune au fost animați când au respins, în 
virtutea Constituţiunei, pe Evei să figure : în lis- 
tele electorale comunale. 

„Și apoi, să presupunem că ar fi un pericol 
social ca judecătorul să nu aplice o lege ante- 
constituțională. Să nu fie însă un pericol social 
Şi mai mare ca Constituţiunea să fie astfeliu a- 

brogată, eludată și căleată prin legi speciale ? Și 
ce crimă mai mare poate să fie, ca crima de a 
calca întrun mod laş Constituţinnea ? Intre două 
pericole nu este de preferat; acel ce este mai puţin 

“grav? Mi se pare că bunul simţ chiar ne indică 
că mai mare turburare se produce în sinul socie- 
tăţei prin violarea Constituţiunei de cât prin nea- 
plicarea unei legi ante-constituţionale.&
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Acum când am pus sub ochii cetitorilor și 
modul meu de videre asupra cestiunei conflictului 
dintro lege specială și Constituţiune, viderat este 
că nu ne găsim cu art. 22 Const. și 129 din 
Cod, civ. întro atare ipoteză. Magistratul ne a- 
plicând astăzi art. 22 din Constituţiune, nu și calcă 
jurămentul depus pe Constituţiune, căci prin art. 

32, ultimul aliniat din pactul fundamental, se 
impune obligaţiune legislatorelui ordinariu - ca se 
vevizuească Codicele civil, iar pănă ce dânsul va 

„opera, această revizuire, Codicele civil— pentru paza 
căruea, întocmai ca Și pentu paza Constituţiunei, 
magistratul a jurat şi sa legat prin una și aceiaș 
formulă de jurământ *)—rămâne în toată a lui vi- 
ogoare așa cum el se găseşte, | 

După doctrina Înaltei Curți esprimată prin a- 
_cest considerent bazat pe jurământul magistratu- 

lui, am pica întrun arbitrariu ne mai pomenit, ne 
“ştiind și ne putând ști atât magistrații cât şi ce- 
tățenii care anume sunt principiile acele din Codi- 
cele. civil pe care legislatorele constituant în mod 
tacit le-a abrogat prin Constituţiune ? 

Ca se fac şi mai clară ideea ce-o susțin, voiu 
“Ia o nouă ipoteză în care Constituţiunea iarăş se 
găseşte în manifestă opunere cu Codicele civil. 

*). Iată formula jurămentului pe care depun magistra- 
"ţii; „dur în numele lui D-zeu și declar pe onoarea 

și conştiinţa, mea, 
' credinţă Domnitorului şi Constituțiunei țerei melc, 

de a împlini cu sânțenie datoriile ce'mi impune 
funcțiunea mea, 
de a aplica legile & a mă conforma legilor întru 

toate și pentru toți, fără pasiune, fără ură, fără fa- 
voare, fără considerațiune de persoană, fără nici un 
interes direct sau indirect, 

Așa semi ajute D-zeu“ (Leea pentru organisarea 
judecător cască din 1865).
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Îată această ipoteză: 
După art. 19 din Constitaţiune, „proprietatea 

„de ori ce -natură este sacră şi neviolabilă, nime 
“ne putănd fi espropriat decăt pentru causă de u- 
tilitate publică, legalmente constatată, și după 0 
dreaptă şi prealabilă despăgubire.“ | 

Și pentru ca se nu lese la legislatorele ordi- 
„mnariu definițiunea espresiunelor „abilitate publică,“ 
Adunarea Constituantă temăndu-se pe de-o parte 
de ideile legislatorelui .ordinariu asupra proprie- 
tăţei, iar pe de alta de arbitrariul administrațiunei, 
a crezut cu cale-se spună densa ce înțelege „prin 
vorbele aceste „atilitate. publică. & 

Așa, prin alineatul al 3-le din acest art. 19, 
Constituanta din 1866 zice: | | 

„Prin causă de utilitate publică urmează a se 
înțelege numai comnnicaţiunea și salubritatea pu- 
blică, precum și lucrările de apararea ţerei.“ 

Cum vede ori cine, legislatorele constituant a 
voit să “garanteze mult mai bine proprietatea pri- 
vată, decum ea era garantată prin art 491 din 
„Codicele civil, căci nu uit de a spune că şi prin 
acest, articol se consacră principiul formulat prin 
art. 19 din Constituţiune %), 

Deci, după Coustituţiune pentru trei - numai 
cause, poate cineva se fie expropriat. Iată prin- 
cipiul constituțional. Există, înse, în Codicele ci- 
vil un articol care consacră o nouă causă de ex- 
propriare, şi anume art. 1402 după care: „Cel în 
contra cărui există un drept litigios văndut, se va 

-%). Art, 4S1 Cod. civ. „Nimeni nu poate fi silit a ceda 
proprietatea sa, afară numai pentru causă de utili- . 
litate publică și primind o dveapti și prealabilă des- 
păzubire.« 

7.
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putea libera de cesionariu, numărănduii prețul real. 
al cesiunei, spesele contractului și dobânda din 
zioa cănd cesionarul a plătit preţul cesiunei.* | 

“Intreb acum: De la promulgarea Constituţiu- 
nei cum se mai pot impaca și cum mai pot duce 

- traiu bun împreună art. 1402 Cod. civil cu art. 
19 din Constituţiune ? 

In adevăr, art. 1402 prescrie o adevărată ex- 
propriare.  Cesionarul ţine dreptul seu în puterea 
unui contract; el, cei drept, a speculat, a avut 
gândul să se înavuțască ; dar el poate să și peardă, 

„după cum poate să şi căștige: iată dreptul seu 
de cesionariu, de proprietariu. Legea civilă, a- 
doptănd în această privință teoria legilor romane 
în vigoare sub imperiu, hamanitutis causa, au a- 
cordat dreptul acesta de liberare, debitorelui con- 
tra, oamenilor avizi de a face avere pe spetele ce- 
lor nenorociţi. - Nu discut motivul pe care se ba- 
zază art. 1402 Cod, civ. 1 recunosc destul de 
puternic și isvorit din chiar caritatea creștină, dar 
măntreb: se mai poate împaca acest art. 1402 cu 
art. 19 din Constituţiune, carele, în scop de aga- 
ranta, și mai mult dreptul de proprietate, a crezut 
cu cale se definească pănă şi aceea ce el înțelege 
prin „utilitatea publică,“ lucru ce n'a, fost făcut art. 
481 din Cod. cir. 

Nu pot crede că Inalta Curte de Casaţiune 
se fie în plecare de a, susținea că art..1402 Cod. 
civ. este tacitamente abrogat prin art. 19. Cu toate 
aceste, pentru ca se fie în armonie cu conside- 
rentul Jur dmăntul magistratului pe Constituţiune 
mar mai dea nici 0 însemnare, dacă disposațiunele 

-" Consttufiunei mar avea, afară de excepțiuni esprese, 
o utilitate practică prin sine înșile,“ Inalta Curte
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ar tebui se respingă pretenţiunea debițorelui ce 

ar vroi, pe baza art. 1402, să se elibere de ce- 

sionaviu, motivănd respingerea sa pe principiul 

art. 19 din Constituţiune că proprietatea este sa- 

cră şi iuviolabilă, şi că debitorele, în specie, nu 

invoacă nici comunicațiunea, nici salubritatea publică 

mică lucrări de apararea ferei. i 

Ipoteza aceasta am luato numai spre a do- 

vedi un argument mai mult că Codicele civil nu 

este abrogat în disposiţiunele sale contrarii princi- 

piilor din Constituţiune, şi că el 'şi are deplina sa 

aplicare, fără ca magistratul prin această aplicare, 

se lipsească de la datoriile sale, şi fără ca se pu- 

tem ai imputa că el își culcă jurământul prestat 

pe Constituţiune; căci, tocmai legea această fun- 

damentală, a pus îndatorire legislatorelui ordinariu 

se revizuească Codicele civil şi sel pună în a- 

monie cu principiile din Constituţiune. Na fă- 

cut legislatorele ordinariu - această revizuire, ma- 

gistratul are datoria de a aplica Codicele. civil. 

Aș mai putea cita și alte casuri în care 0o- 

dicele civil este în manifestă contrazicere cu prin- 

cipiile din pactul nostru social, dar desvoltarea a- 

cestor ceasuri miar abate prea mult de la. studiul. 

ce me-am propus prin această publicare. i 

Conclusiunea mea după toate aceste lungi 

desvoltări consistă în a zice că doctrina Inaltei 

Curți inaugurată prin decisiunea sa : din 24 Fe- 

vruar 1879, este nu numai o doctrină funestă, dar 

chiar și ante-constituţională. | 

Constat însă “cu. o vie satisfacţiune, că însuși 

Inalta Curte n'a lasat anul se treacă, şi a revenit 

asupra acestei doctrine prin o decisiune poste- 

rioară din 9 Octomvrie 1879 pe care deja am re-
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produs'o (V. pag. 69). Facă cel de Sus ca Înalta 

Curte se persiste în această jurisprudență, singura. 

legală şi constituțională, și să nu-o mai videm.re- 

venind asupra primei sale opiniuni aparate cu mo- 

tive puternice încă din anul 1869. De dorit ar 

fi fost ca cestiunea se fi fost esaminată la Inalta 

„Curte în secţiuni-unite, căci prin: acest mod sar 

fi pus sfişit unei celebre controverse menite de 

a esercita, asupra orgânisaţiunei familiei, 0 înriurire 

aşa de decisivă *). | 

5), - Regret că. procurorul general de la Curtea din Foc- 

șani ma crezut cu cale se facă recurs asupra deci- 

siunei din 11 Iuniu 1879. - 

Decisiunea aceasta a Curţei de Focşani fiind i- 

- dentică cu acea a majorităţei Curţei de Iași din 187$, 

Curtea de Casaţiune ar fi judecat cestiunea - în sec- 

tiuni-unite, conform art. 74 din legea Org. a Curței 

de Casaţiune, carele zice: „Cănd după casațiunea unei 

otăriri, Curtea de apel sau tribunalul la care sa tri- 

mes pricina a se judeca din nou, va da o adoua sen- 

“tinţă în “aceiaşi pricină, între aceleaşi persoane, pro- 

„cedănd în aceiași calitate, şi va fi atacată şi această 

a dou hotărire, atunci Curtea de Casaţiune judecă 

cestiunea în secțiuni-unite. i 

„Dacă a doua sentință a unui Tribunal sau Curte, 

este casată pentru aceleași motive ca şi cea dintiiu, 

Curtea, atunci civilă, sau tribunalul, la care pricina va 

fi trimisă, se va conforma cu decisiunea Curţei. de 

Casaţiune asupra punctului de drept judecat de acea 

Curte. 
| 

„In acest cas, Curtea de Casatiune va comunica 

indată ministeriului justițiţiei cestiunea de drept con- 

troversată, ca la cea dintiiu sesiune a Camerei, sau 

chiar în cursul sesiunei, de va fi deschisă Camera, 

si se ceară de'guvermn interpretarea oficială a legei 

de la puterea. legislativă.“ " . 

Nu numai că regret, dar chiar me minunez cum 

“procurorul-general de la Curtea de Casaţiune, el, care 

a susținut recursul făcut contra decisiunei Curţei de 

Jaşi, a lasat acest cas grav la voea întămplărilor !... 

Mutismul acesta nu'l esplic decăt prin motive politice. 

În acea epocă, ţara era în mare agitare cu cestiunea 

israelită, și cu modificarea axt. 7 din Constituţiune.
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Am combătut doctrina Inaltei Curți susținută 

prin decisiunea din 24 Fevruarie 1879, pentru 

Car fi o calamitate socială ca cetăţenii care, pen- 

tru deosebite motive, nu dobăndesc benedicţiunea 

religioasă, se trăeascătot cu frica in spete, şi așa 

să se vază toemai la bătrăneţe şi la sfârşitul ca- 

 zierei lor. pe acest. pămănt, considerați că n'au 

fost legiuit Și constituțional cununați, că femeile 

lor au fost nişte adevarate posadnice (concubine) 

5), iar copiii născuţi. din uniunea lor, unii. dinii, 

poate, deveniți -baxbaţi insemnaţi ai ţerei, aretați 

“cu degetul ca niște copii naturali... Și pentru ce? 

Pentru că ideile şi simțimintele religioase a le 

consilierilor de la Inalta Curte de Casaţiune par 

“fi mai mult acele ce le profesau dânșii cu zece . 

sau doue-zeci ani în wrmăl.... Trebue se mărtu- 

visim că o atare stare. de lucruri incertă nu DU-. 

mai ar desonora familiile, dar ar putea produce și . 

cea mai mare desordine în societate: iată pentru 

ce am zis incă de la inceputul acestor studii, în 

“micul meu istorie, că nimic mai funost și mai per- 

nicios pentru o societate ca incertitudinea intro 

așa de gravă materie, și că controversă asupra 

condițiunelor de. validitate a căsătoriei nu se cade 

se esiste, fie-care cetațan avănd dreptul de a ști 

  

=). Into notă a canoanelor Sânţilor Apostoli din Pida- - 

lion, asupra, cuvtntului „posadnică* cetese următoa- 

„rele esplicațiuni: . | 

„Posadnica (ţiitoare) după Patriarchul Fotie este 

femee cinstită cu care cela ce impreună, locuește, - 

făcând arătată mărturie pentru impreună locuirea a- 

ceasta, să arată la mulți, că o are femee a sa. Sau 

in alte vorbe, „posadnică“ este aceea ce viețueşte im- 

preună cu barbat după lege, fără a se blagoslovi cu 

nuntă... Dar se deosebeşte „curea“ de „posadnică,“ 

căci aceea păcătueşte cu mulți, iar posadnica cu unul.“
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de la inceputul contractărei uniunei “sale, in mod 
clar și positiv, dacă este sau nu căsătorit după 
lege. şi dacă căsătoria sa, va produce sau nu toate 
efectele civile. Da | 

Acum cănd am terminat cu combaterea con- 
siderentelor Inaltei Curți de Casaţiune, nu pot să 
nu declar și să nu recunosc că serios și juridic 
este motivată asupra acestei cestiuni, decisiunea 
majorităței Curţei de Iaşi, secția Il-a, din 1] 
Octomwrie . 188. | 

„ Lăsănd la o parte considerentele relative la 
cuserie, care cum am zis, atuncea ar fi util să 
le discut cănd sar proba mai ântein că dreptul 
“Canonic după Constituţiune este obligatoriu, îmi 
fac o plăcută datorie de a reproduce următoarele 
doue considerente: - > 

„Considerând că această stare de lucruri nu s'a 
schimbat prin Constituţiune. care prin art. 29 a lăsat 
actele stărei civile tot in atribuțiunea autorităței civile, — 
că dacă la căsătorii sau introdus ccremonia, religioasă 
obligatorie, de aici nu urmează că sa modificat natura 

“ civile a. rontractului de căsătorie, căci chiar din textul 
„ articolului citat resultă că ceremonia religioasă, este in- 
trodusă numai pentru a bine cuvănta căsătoria deja să- 
vărşită de oficerul stării civile.—Că, şi de aici resultă, 

-că oficerul stării civile este dator se observe, la face- 
rea, căsătoriilor numai proibiţiunile limitativ enumerate 
de codul civil, Şi cu atăt mai mult că legea nui-a dat 
atribuţiuni duhovniceşti, de a căuta, adică şi in canoane 
proibiţiuni la căsătorie ; ” | | 

„Considerănd că lipsa ceremoniei religioase nu a- 
trage nulitatea căsătoriei, pentru că din articolul citat 
resultă că Constituanta, introducând ceremonia religioasă 
a căsătoriei, a lăsat ca puterea legislativă să ficseze 
măsura şi modul cu care această disposiţie trebue se 
fie aplicată, ceea ce pănă acuma puterea, legislativă ma 
făcut, şi prin urmare este imposibil a se aplica dispo-
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siția citată din Constituţiune, şi cu atăt mai mult. este 
imposibil a se admite că ne-observarea acelei disposiţii, 
să atragă nulitatea căsătoriei. 

De aseminea şi deosebita opiniune a junelui 
"magistrat de la prima instanţă, d. Ioan Duca, as- 
tăzi președinte de secțiune la tribunalul de lași, 
este mult mai serios şi mai juridice motivată, de- 
cum este sentința majorităței tribunalului. 

Citez din deosebita opiniune a junelui ma- 
gistrat "principalele: considerente. 

„Avănd in “vedere că după legislaţiunea noastră ac- 
tuală, căsătoria ne mai fiind o taină bisericească ci un 
contract, oficerul stărei civile chemat a instrumenta în 
asemenea materie, nu are altă atribuţiune decât de a 
cerceta dacă părţile contractante satisfac cerințelor le- 
gii civile, şi nu. poate intra in atribuţiunile sale de a 
cerceta valabilitatea, căsătoriei față cu confesiunea fie-că- . 
riea, din părţi, sau dacă benedicţiunea, religioasă poate - 

"sau nu avâa loc, admiterea unei asemenea teorie ar. 
duce la confusiunea căsătoriei civile cu actul religios, 
ar produce consecințele cele mai grave lăsând oficeru- 
lui stărei civile facultatea de a crea impedicări la că- 
sătorie basate sau pe dogmele confesiunei la care apar- 

ţine fie-care parte, sau poate numai pe simplele' sale 
credințe religioase ; 

„Avănd in vedere in căt priveşte impedimentul 
invocat de -d. oficer al stării civile, impediment resul- 
tănd din disposiţiunile ultime ale art. 22 din Constitu- 
țiune care declară de obligatorie, pentru părţi, benedic- 
țiunea religioasă ; 

„Având in vedere că Constituţiunea tot prin citatul 
articol declară de atribuţiunile autorităţilor civile actele 
de stare civilă, se stabileşte că celebrarea căsătoriei ci- 
vile trebue să preceadă, benedicţiunei religioase, şi nu 
se poate spune că lipsa benedicțiunei religioase ar a- 
vea de sancțiune nulitatea căsătoriei, căci atunci ar 
fi a se admite că legiuitorul prin acea preseripţiune 
ar fi voit se abroage toate regulele relative la căsă-
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toria prevăzută prin titlul V din codul civil, restabi- 
lind pentru săvărşirea ci prescripţiunile canoanelor, in- 
tenţiune. ce nu i se poate atribui faţă cu primul ali- 
neat al art. 22 din Constituţiune.“ 

CAPITOLUL III, 

CĂSĂTORIA 
din puntul de vidâre a religiunei noastre or-- 

todoxe de răsărit. 

Când am făcut analiza şi critica deshaterilor 
din Constituantă, me-am fost permis de a intreba 
pe d. Neculai Blaremberg, stimatul meu amic or- 
todox răsăritean, să'mi spună, dacă, în adevăr, -dom- 
nia sa crede și este convins că căsătoria este o 
sântă taină ?.... Mai mult decăt atăt, am cutezat de 
a declara că eu unul, din chiar. tinereţele mele, 
mult am umblat se dau peste anume textul acel 
prin” care Isus Christos â rădicat, căsătoria la a- 
ceastă înaltă demnitate spirituală, adaosănd de a 
zice că mult m'aș bucura ca teologii și juriştii ca- 
nonici semi dee se cetesc în Sinoadele : Ecumenice 
deshaterile în urma cărora universalitatea drept cere- 

„dincioșilor în Christos Sănţi Părinţi, au fost siliți 
se. constate și se proclame taina nunţei ca avănd 
primul seu germine în Fiul omului .... Căci, pe 
căt știu și am cetit şi cu, Domnul nostru Isus 
Christos nu avea o prea frumoasă idee despre că- 
sătoria omului de pe acest pamânt, pentru ca așa 
se o rădice la înalțimea unei taine. „Zeac pentru 
potolrea poftelor trupești“: iată cuvinte pe care le 
întălnim mai la fie-care pas-în săntele cărți ale 
Bisericei noastre, a proposito: de nuntă, de Căsă-, 
torie (Y. pag. 39 și m. dep.). -.
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Având în acest capitol a întra în inima ces- 

tiunei, și a vorbi mai în special de. această gravă 

materie, de teamă ca se nu fiu cn desăvărşire con- 

sidevat de Săntul Sinod ca păgăn sau ca un le- 

padat de lege, simţesc trehuința şi găsesc de a 

mea imperioasă datorie, semi fac mai ântăiu o 

scurtă profesiune de credință. 

Deja, numai ideile disvoltate pănă aci, ar: îi 

fost mai mult decăt suficiente pentru ca semi fi 

atras certarea canonică prevăzută "prin Pidalionul 

pisericesc, dacă bine înţeles, Pidalionul lumesc, 

Constituţiunea din 1866, în canonul seu 24, nu 

me-ar fi garantat „libertatea de «mi comunice. și 

publica ideile prin grau şi prin Sci5.% o 

Studiile şi reflecsiunile ce le voiu face în a- . 
cest capitol, o declar cu toată francheţa, au şi mai 
multă trebuință de protecţiunea acestui salutariu 

canon lumese, cucerirea cea mai strălucită a s0- 

cietăţilor moderne. | 

Tmi fac profesiunea de credință și pentru ra- 

iunea că spre a începe studiul acestui capitol 

destinat la „căsătoria din puntul de videre a re-: 

ligiamei noastre,“ silit mă văd ca mai ântăiu se 

„vespund la atacul și critica făcută societăței noa- 

ste laice, de Eminenţia sa părintele Melhisedec, 

Episcopul de Roman, în studiul seu „Papismul și 

stoca achuală a. Bisericei ortodoxe în Regatul Ro- 

măniei,* memoriu ce-a fost cetit în sesiunea din pri- . 

mă-vara trecută a Săntului Sinod și aprobat, în es- 

senţa sa, de această înaltă autoritate - eclesiastică. 

Respunsul acesta ce este, în realitate, o canonică cri- 

tică la adresa Săntului Sinod, imi servește și de 
o puternică dovadă în favoarea tezei ce susțin ca
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Biserica, nare nici un drept de a dicta în mate- 
rie de căsătorie. 

Canonica critică la adresa Săntului Sinod pentru a- 

cuzările şi ideile esprimate prin memoriul „Pa- 

pismul şi starea Bisericei ortodoxe. 

în Romănia.“ 

Pentru ca lectorele se judece, în cunoștință 
„de causă, între Sinod şi mine, umilitul seu fiu su- 
fletesc, natural este ca se las mai înt&iu cuvântul 

- teofiliei sale părintelui Melhisedec, învățatul Epis- 
cop. de Roman, rugănd pe toţi creştinii ortodoxi 
se iee bine aminte la cele ce Je constată şi ne le 
descrie eruditul Prelat întrun stil limpede şi cur- 
gătoriu : 

„Strămoșii noştri au fost foarte- dedaţi credinţei re- 
ligioase, Ea îi imputernicea i in luptele şi necazurile vie- 
ței ordinare şi politice, ea hrănea nedejdele lor la un 
viitoriu mai bun. Ei, putem zice, se născeau creștini, 
simţul lor religios se desvolta, in casa părintească prin pilda 
cea bună a părinților, prin frequentarea regulată a cul- 
tului divin, unde in fruntea poporului se aflau tot-dea- 
una cei mari, boerii cu familiele lor, şi la ţară, şi în 
oraș. Boerii singuri ceteau şi căntau la strană; ei in- 
treţineau servitorii bisericei, ei făceau şi intrețineau 
bisericile. Esemplul lor îl urmau şi cei mai mici. Mo- 
nastirile-nu mai puţin, prin pietatea şi ospitalitatea lor, 
intreţineau spiritul religios. Hramurile monastirilor erau 
zile de devotament şi “petrecere pentru toţi indeobştie. 
Boerii intreţineau pe la bisericele lor școli poporale, 
pentru formarea servitorilor bisericeşti şi pentru căr- * 
turarii poporului. Călugării şi dascălii sau diacii de pe 
la biserici, formau și ei şcoli mici populare) Mai tărziu 
s'au inființat şi şcoale mai inalte prin capitale, unde 
intre altele se preda şi theologia, pe căt le trebuia atunci. 

„Pe la inceputul veacului present, Sa înființat în Mol- 
dova “cel întăiu seminariu pentru cultura clerului în
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Monastirea Socola, unde, pe lângă învețământul gimna- . 

sial, se da şi cel "theologic, întru o sferă negreșit pu- 

țin disvoltată. Durata lui însă nu a fost lungă; căci 

vesbelul ruso-ture de la 1806—12 a închis seminariul. 

După încheerea păcei iarăş sa deschis Seminariul ; 

dar iarăşi fu împedecat de revoluţiunea, intămplată, sub 

Calimach, apoi prin cteria grecească, şi prin resbelul 

ruso-ture de la 1828—32, când edificiul seminarial s'a 
prefăcut în casarmă, la care ocasie a și ars. Sa des- 
chis din. nou tocma la 1834. Tot pe atunci sau inființat 
şi în Muntenia căte un seminariu prin. fie-care eparchie. 

Aceste. seminarii îns& aveau nişte cursuri mici şi puţin 

desvoltate,. din causă că ierarchii ţărei, fiind înşii puţin 

luminaţi prin învăţătură, nu simțiau necesitatea unui 

cler cult şi inzestrat cu multă ştiinţă, ba încă aveau 
prejudeţul că multa, învățătură strica oamenii. 

„Intre acestea, societatea civilă a luat o mare pre- 
faceră: un avănt mare cătră cultură, şi cătră libertă- 
ţile politice și individuale. S'a organisat țara pe prin- 
cipii nouă, s'au înfiinţat şcoli publice primare pe la 0- 

raşe și sate, gimnasii şi licee. Sau trimis de guvern 
şi de particulari avuţi o mulţime de tineri prin strei- 
nătate, mai ales în Franţa, € ca să se lumineze acolo la 
focarele științelor, şi să aducă și propage în patria. lor, 
cunoştinţele acolo dobândite. Au venit încă şi mulţi 
streini, bărbaţi şi femei, mai ales. franceși și poloni, 
carii au deschis în țară pensionate private de băieţi 
și de fete, unde oamenii avuţi da şi dau pănă astăzi 
spre creştere şi instruire pe copiii lor.- Streinii aceştia 
îuse nu cresc şi nu instruese pe elevii lor nici pentru 
națiunea, nici pentru religiunea română, ci pentru un 

cosmopolitism, favorabil lor. “Tinerii, carii s'au dus în 
Franţa, mai ales acei aşa numiţi „feciori de bani 
gata,“ puţini au dobindit o cultură stinătoasăi, cei mai 
mulţi Sau dat la desfrănări și şau însuşit ideile cele 
mai estravagante, au perdut cu totul sentimentele chreş- 
tineşti şi naţionale, şi după ce sau întrunit a casă an 

„continuat viaţa fiului celui perdut din Bvangelie, pănă 
ce şau perdut, toată averea clironomisită de la părinţi,
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„şi materială și morală, şi impreună cu aceasta şi în- 
semnatatea, lor politică şi omenească. 

„Pe de altă parte, tinerii studenți români, duşi în 
streinatate fără cultură religioasă, au dat-acolo peste 

„0 ură şi dușmănie mare în contra religiunei și a bise- - 
'ricei, ură şi dușmănie propagate în școală sistematic 
contra absolutismului și a tendinţilor de predominare 
a papismului asupra societăței laice. Ura liberalilor 
franceși şi germani contra bisericei papiste, şau apro- 
piat'o şi studenţii români, și viind în ţară o au aplicat 
asupra bisericei lor naţionale, şi au lucrat contra ei la . 
toate ocasiunele favorabile, pe ascuns și fățiș. O' au 
deșprețuit, o au defăimat, ca pe un lucru netrebuitoriu, 
au curmat ori-ce relațiune duchovnicească cu biserica, 
au ridiculizat cultul divin și clerul; cei mai buni au 
remas indiferenți către religiune şi biserică, socotindu-le 
ca, niște superstițiuni proprii clasei ţărăneşti. Unii au - 
combătut'o sub pretexte politice, crezând că religia or- 
thodoxă a Românilor ar putea servi ca o punte pentru 
politica cuceritoare a Rusiei. Alţii au venit cu idei so- 
cialiste, contra, proprietăţei și a moralei chreștine, care 
apără principiele cele sănătoase pentru ordinea socială. 
Aceştia nu văd triumful lor, de cât în ruinarea bise- 
ricei și în stingerea simțului chreştinese în popor. Mai 
sunt adunările secrete ale farmasonilor, al cărora cos- 
mopolitism | iarăși întimpină pedică în biserică, carea 
nutrește simţul naţional al poporului, şi ei o defaimă 

„şi propagă în tinerime ideele lor ante-române. Boerii ” 
noștri cei mai mulți, nu se mai duc acum la biserica, 
romănească, nici nu îngrijesc de dănsa, ca mai inainte, 
ci au lăsat'o pe socoteala ţeranilor, carii la răndul lor, 
obosiţi de multe necazuri și suferinți, şi ei rar se.mai 
duc căte-odată la biserică, în cât bisericele au remas 
goale, şi pe ce merge, să mai golesc. Ba nici profeso- 
rii și învățătorii, carii sunt datori-a cultiva, simţul re- 
ligios şi național al poporului, ori nici decum, ori foarte 
rar se duc la. Biserică; deasemenea și elevii lor. La 
rari şcoale este căte un preot, mai ales capabil, pentru 
predarea religiunei crestine, ba chiar în programe este 
destinat pentru aceasta. abia doue ore pe septămănă,
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, humai la clasele începătoaze. Nu de mult, reposatul 

ministru de culte— Conta, propusese un proiect de lege 

al instrucţiunii publice, prin carele scotea cu totul. de 

“prin şcoalele publice învăţământul religios. Alţi neofiţi 

ai culturei acestei superficiale, și fără nici o educaţiune 

naţională, şi: chreştinească, ci cosmopolită, se numesc pe 

sine liber-cugetători, combat, cu înverșunare biserica, şi 

ideele chreştine, atât pe catedrele şcoalelor, cât şi prin 

conferințe publice, şi prin scrieri, respândind în popor 

darvinismul, că adică omul este format din măimuţă, şi 

că are aceeaşi soartă ca şi animalele; combat esistenţa 

lui Dumnezeu şi nemurirea sufletului, spuind, că toate . 

funcțiunile “sufleteşti să mărginesc în crier, şi că acea 

arte a crierului, cărea a servit pănă acum de recep- 
> . 

tacul al religiunei, trebue atrofiată: prin necredință și 

prin înstreinare de tot ce aparține religiunii. Prin ur- 

mare, omului nu'i rămăne în lume altă ţintă, de căt, sa-- 

tisfacerea, instinctelor fisice şi pocurarea mijloacelor ma- 

teriale. In aseminea, confusiune intelectuală şi morală 

« 

" “se înțelege de la sine, că biserica noastră națională . 

-merge spre decadenţă, cu atăta mai vărtos, că clerul 

“nostru de sus pănă jos ma fost pregătit pentru a re- 

sista cu forţa intelectuală şi morală contra, acestui u- 

riaş resboiu al ideelor subversive, ce au înăpădit aşa. 

repede preste țara și biserica noastră naţională. Semi- 

nariele noastre sunt reu organisate şi lipsite de direc- 

țiunea specială, carea trebue să dea elevilor caracterul 

“apostolatului chreştinesc; ele merg pe aceeaşi cale ca - 

toate cele-lalte şcoli din țară de cultură generală, sub 

aceeaşi direcţiune a ministerului instrucţiunei publice, . 

şi substrase mai cu totul de la înriurirea, episcopilor. 

- Preoţii eşiți de prin seminarii au o: posițiune socială 

„puțin avantajoasă; ci trebue să lucreze toată viaţa lor. 

“pentru nutrirea lor şi a familiei, din care causă ei uită 

și ceea-ce au fost învățat în școală; de aceea ei nu 

fac alta, decăt săvărșesc cultul obicinuit în zile de ser-) 

bătoare. Predici nu se aude prin biserici, pilda cea 

bună în traiu foarte adese lipseşte, unii din ei ţin crăş-- 

me prin comune, ca să'și procure ceva, mijloace de e- 

sistență, „cu alte cuvinte—imitează, pe jidani în corum-
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perea poporului cu băuturi spirtuoase ; alții disperaţi 
de greutatea posiţiunii lor, se dau înșii la beţie, îm- 
preună cu ţăranii ; alţii se însoțesc cu farii ; alţii tăr- 
guesc cu serviciele religioase, cănd locuitorii țărani vin 
Şi cer serviciele lor, la botez, la înmormăntări, s. a. 
Toate aceste necuviinţi dau ocasiune dușmanilor bise- 
ricei a defăima şi mai mult religiunea şi instituţiunile 
ci. Ideele de libertate propagate în toate părţile au 
făcut pe mulţi a crede, că în zioa de astăzi fie-carele 
este liber a trăi șia lucra cum îi place ; nime nu este 
în drept 'ai pune frâu şi regulă, nici al pune sub dis- 
ciplină. Disfrâul acesta a străbătut şi prin monastiri. 
De aceia adese-ori videm prin jurnale publicăndu-se 
scandaluri din viața clerului român, şi toate jurnalele 
le reproduc cu o satisfacţie oare-care, și ca un omagiu 
ideelor ante-creştine, ce sunt la modă. 

| „O nenorocire foarte mare a venit în timpul mo- 
dern asupra bisericei noastre, aceasta este: Sărăcia. 
Străbunii noştri au fost dotat cu mare largeţă biserica, 
naţională, ca să .aibă. la disposiţiunea, sa mijloace în- 
destulătoare pentru cuviincioasa întreţinere şi pentru 
cultura intelectuală şi pentru fapte morale în profitul 
naţiunii. Sub influența ideelor anti-religioase streine, 
averile bisericei sau nat și s'au destinat la alte afa- 
ceri, reservănd numai o minimă parte pentru 0 sără- 
căcioasă întreţinere a cultului pe la cathedralele episco- 
pale şi pe la bisericele foastelor monastiri. Din lipsă 
mai toate aceste biserici se ruinează, chiar pe la epis- 
copii cu mari greutăți se poate căpăta căte ceva pen- 
tru reparaţiuni, rar—și pentru nouă construcțiuni, în 
locul celor ruinate. Personalul bisericesc foarte puţin 
remunerat, în cât duce o viață foarte grea. Toate ce- 
rerile de imbunătăţire sunt zădarnice. Totul este aglo- 
merat, la guvern. Prin aceasta, Biserica a perdut inde- 
pendenţa ci morală și materială, precum și putinţa de 
acţiune şi iniţiativă “pe tărimul spiritual ŞI chiar con- 
sideraţiunea publică. Ea trebue să meargă, unde 0 va 
duce guvernul. A 

„Biserica orthodoxă are o posiţiune escepţională, 
„mai ales în statele orthodoxe; ea trăește în Stat, îm-
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preună cu Statul și în înţelegere cu puterile Statului 
Ea nu formează Stat în Stat, ca biserica catholică-ro- 
mană. Cu toate acestea guvernele înțelepte şi chreştine 
lasă bisericei pe tărâmul spiritual deplină libertate, pre- 
cum și mijloacele trebuitoare pentru activitatea sa. Aşa 
a fost la noi în trecut ; aşa sa urmat în imperiul Bi- 
zantin, aşa este in Rusia, unde clerul își are fondurile 
sale aparate sub . administrația Sinodului, de unde. se 
intreţin episcopiile,  seminariele, facultăţile de theologie 
și alte instituţiuni bisericeşti. Așa este chiar în Aus- 
tria, unde Biserica orthodoxă, la Sărbi şi la Români, 
îşi are fondurile sale în administraţia lor, sub contro- 
lul guvernului. Numai la noi, astăzi, Bisericei nu i s'a, 
lăsat nimica, din averile sale în disposiţie, ca să poată, 
lucra ceva din inițiativa, sa pentru propăşirea, sa inte- 
lectuală şi morală, afară de salare, ca la toţi funeţio- 
narii statului. . 

„Chiar Sinodul, carele coste suprema autoritate a, 
pisericei române, nu are la disposiţia sa mijloace de . 
aşi procura un local convenabil, de a'şi angaja am- 
ploiaţii trebuitori, de a'şi forma o bibliotecă ; chiar 

“diurnele membrilor. Sinodului une-ori nu se plătesc, 
"neajungănd mica sumă ce se pune în budgetul minis- 

terului de culte. Această sărăcie a, bisericei este o du- 
rere foarte adânc simțită de tot clerul, și discură- 
giătoare.. 

„Aşa dar, starea actuală a bisericei noastre în pre- 
sent se resumă : lipsă de cultură intelectuală şi morală 

“a clerului, stingerea treptată a simțului religios în po- 
por şi în clasele culte prin respăndirea doctrinelor ante- 
creştine şi ante-sociale, direcţie greșită în cultura cle- 
rului, părăsirea şi ruinarea bisericilor, incepănd de la 

- cele întreţinute de Stat, sărăcia Biserieei, materială Și 
morală.“ 

Aţi ascultat pe Inaltul Prelat. Rog acum se 
mă ascultați și pe mine, simplu și umilit anagnost*). 

*) Treapta cea mai de jos în tagma bisericească. — Cind 
eram copil mic ca de vr'o șese ani, ne uitatul și 
vrednicul de toată reverencioasa aducere aminte Mi-
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“După canoanele din Pidalion, nu numai că n'aș 
avea dreptul se contră-zic, dar chiar aș fi datoriu 

_se me inclin la cele constatate de învățatul Prelat, 
„stănd drept cu mănile la pept: şi dănd din cap un 
automat. După canoanele, înse, din Pidalionul 
constituțional şi lumesc; deosebirea dintre cleric 
şi mirean fiind stearsă, şi toți romănii fiind egali 

„înaintea legei, mulțumind celui de Sus cam sca- 
„pat atăt de sclăvia trupească căt și de acea su- 
fletească, îmi încep profesiunea de credinţă. 

Sum născut din preot de mir, botezat, -eres- 
cut și învățat în legea ortodoesă de răsărit, înce- 
pănd cu Ceaslovul și Psaltirea. In copilăria, și 
mai cu samă în tinereţile mele, am cetit foarte 
multe cărţi bisericești, şi pot zice— fără se lipsesc 
modestiei—că nu fără pricepere eram la cele ce 
ceteam. 

Cetirea aceasta din . tinereță, mă “ajută. acum. 
cănd fac un pas spre calea bătrăneţei. 

Me-am făcut: studiile liceale în Liceul Naţio- 
“nal din Iași, la cetatea de 21 ani am fost tiimes 
„ca stipendist al Statului se studiez Dreptul în Pa- 
ris, Mam cununat atăt la ofițerul stărei civile 
căt şi la Biserică, cu femee creștină ortodocsă de 
Răsărit, Botez, șimi cresc copiii tot în legea creş- 
tină ortodoscă de răsărit; îi învăţ, în casă, moralul 
creștin după programul scoalelor publice laice na- 

„ționale; soţia mea întovărăseşte pe copilele mele 
cănd dau esamine în scoalele publice; merg cu 
nevasta și copiii la Biserică la sărbătorile cele 

tropolitul “Veniamin, de ne-astămparat ce eram, cre- 
zind, se vede, că va scoate demonii din mine, me-a 
cetit moliftele de Anagnost, după care în semn de 

„dragoste m'a tras cu “bliindeță de ureche, sărutân- 
* du-m& și pe amândoi obrazii.
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„mari și Prasnicele Impărătești cănd este, cum se: 
zice,” deslegare la vin și la. unt-de-lemn, postim 
în unele zile, urmăm: mui toate obiceiurile moște- 
nite atăt eu căt și nevasta mea de la părinţii noştri 
creștini ortodocşi, facem Iordanul în casă, dăm pa- 
rastase la Biserică, mărturisim și împărtășim cu - 

“Săntele Taine pe copii, căte-odată îndeplinim  a- 
ceastă datorie chiar și noi părinţii, ete. ete. 
„Prin urmare, nu mi se poate arunca în faţă, 

acuzarea cam sosit din Francia un lepadat de lege 
care despreţuese, defaim Biserica naţională cu pe 

„un lucru netrebnie, ridiculizănd cultul divin Şi cle- 
„rul; nici mi se.poate zice am ranias indiferent 
cătră religiune și Biserică, socotindu-le-ca pe niște 
superstițiuni proprii clasei ţerăneşti, nici am com- 
bătuto. sub pretexte politice, nici am venit cu i- 
dei socialiste -contra proprietăţei și a moralei Creş- . 
tine, care morală, după ideile învățatului Prelat ŞI 
ale Sântului Sinod, apără principiile cele sănătoase 
pentru ordinea socială. Nam făcut nici odată parte 
din adunările secrete ale franc-masonilor; ca om 
public n'am cerut suprimarea de prin scoalele pu- 
blice a învățământului religios, ci din contra, am - 

„reclamat, ca ministru de Culte și instrucțiune pu- 
blică, stricta pază a Canoanelor din Pidalion, în-." 
datorind pe-un Episcop se meargă iute se ceară 
ertare de la raposatul Mitropolit. Primat Nifon, 
pentru c'a cutezat contra unei formale probhibiţiuni 
din canoanele ecumenice a săvirși o cununie în 
Bucureşti, sub nasul și fără de autorizarea Mi- 
tropolitului Primat, după ce mai ântăiu acesta 
se reluza-se ca se o săvărşească, sub cuvânt car 
fi oprit de canoane. Mărturisesc că dacă Episc6- 
pul mar fi cerut pe dată canonica ertare de la: 

. 8



114 

Mitropolitul Primat, în 24. de oare, aş fi sus- 
pendat, și laș fi dat judecăţei!  . - 

Cum voiţi, deci, ca cineva se fie creștin or- 
„todos mai docil, și esecutor canoanelor din Pida- 
lion mai energic? 

Videţi, nam mărturisit, me-am făcut profesiu- 
nea de credință. Rog pe Sântul Sinod, cum și: 
pe teologul Inalt Prelat de la Roman, să nu mă 

“întimpine cu tălcuirea Săntului Ioan Gură de Aur 
asupra zicerei lui Christos: „nu of cela. cm zice 
muie, Doamne, Doamne, va întra întru Împărăția 
lui D-zeu, ci cela ce va face coca Tatălui meu,“ 
în alte vorbe câ credința nu poate nimica fără 

de fapte, şi că omul acela ce crede ca un creş- 
tin, dar nu vieţueşte ca un creștin, nu poate spera 
salvarea. Credinţa și fapta: iată avipele cu care 
omul poate numai sbura la Raiu! 

Declar pe onoare că mărturisirea me-am. fă- 
cut'o din inimă curată. Dar se fie bine constatat 
că vam aretat forma de din afară. Mănţinându-mă 
în această ordine de idei, adecă vorbind numai 
sub raportul formei de din afară, am căutat, se 
vez datoriile ce le au păstorii sufletești cătră tur- 
ma lor cuvăntătoare, și așa am dat, în „Chiria- 
codromion,“ peste învățătura Apostolului Pavel, a 
primului Archiereu după Christos, „căbă Presbi- 
feri Biscricei Ejfesenelor,“ care învăţătură, recu- 
n0s6, conţine canonul cel mai sublim ce-a fost 
vre-odată dat Avhierilor,  dregătorilor Bisericei, 
preuților, întrun cuvânt proestosilor turmei lui 
Christos, Salvatorul omenirei. | 

Reproducănd, după Chiriacodromion, această 
înaltă învețătură, fac prin chiar numai această 
reproducere, apararea societăței noastre laice con-
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"ta pornitelor şi ne'ntemeetelor învinuiri a le Sân- 
tului Sinod. | E 

Citez: | 
„Luaţi aminte—zice Apostolul Pavel păstorilor su- 

'fleteşti şi dregătorilor Bisericei — de voi înși-vă, și de toată turma, peste care Duhul cel Sânt wau pus pe voi . Lpiscopii, ca se păstorii Biserica lui D-zeu, pe care o 
agonisito cu sângele seu... cuvinte: scurte, înse pline de 
noime cerești; cuvinte scurte, înse prea arătâtoare de 
datoria cea păstorească ; cuvinte scurte, 'înse cuprinze- 
toare și de lucruri și de cuvinte şi de toată * dregâto- 
ria păstorilor celor adivăraţi şi sânţi! 

„Luaţi aminte de voi înși-vE....“ Prin aceste cuvinte 
marele Apostol dă a, înţelege siințenia ce. se cuvine se 
„aibă întru toate, faptele păstorilor. 

„Și de toată turma.* Prin cuvintele aceste esprimă 
purtarea cea mare de grijă ce păstorul e datoriu se 
aibă pentru turma sa. i 

„Omul cel prost, (adecă mireanul), dacă prin singura, 
sa luare aminte, fuge de pacat şi lucrează fapta cea, 
bună, aceasta îi este lui îndestul spre a sa mântuire, 
Iar păstorul macar de și luând aminte de sineşi se va 
areta curat de tot pacatul, macar de se va sui la mun- 
ţii cei înalţi ai faptei bune, nu poate să se măntuească, 
de nu va arata pentru turma sa, atăta luare aminte cătă,. 
are şi pentru însuşi a sa măntuire. Iată pentru ce A- 
postolul lui D-zeu n'au zis numai: „Deci luaţi aminte 
de sine-vă“ ciau împreunat şi împreună au legat și pe 
ceealaltă frază „și de toată turma“. 

„Ce însemnează maxima aceasta ? | 
Ascultaţi: „Cu adevărat nevoe este ca păstorul 

prin a sa luare aminte mai ântăiu pre sineşi să se facă 
sfânt, apoi să se apuce ca se sfințească şi pe ceilalţi, - 
Dacă mai ântăiu nu se va curăţi el pe sine de necură- 
ţia pacatelor, cum poate se curăţască, pe alții: riiosul 
şi leprosul nu curăţeşte, ci spurcă ori pre carele il va 
pipăi... “Dacă păstorul mai înainte nu va sară prin sa- 
rea, dreptei socoteli și naravurile și cuvântul seu, “cum 
poate a sara pe alţii, adecă se'i facă pre ei drept so-
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cotitori ai dumnezeeștilor legi: cel ce n'are sare, acela 
nimic nu poate sarâ. Dacă, dar, păstorul, mai ântăiu, 
prin lumina faptelor bune dumnezecști nu se va face 
tot lumină, cum poate se lumineze tuturor celor din 

„casă: întunericul pacatului nu luminează, ci întunecă 
mintea, celor ce privese la dănsul. Şi în deşert se sir- 
gueşte ca se lumineze pe cei ce șed întru întuneric, cel 
ce nu ține făclie în mănele sale. Și pentru aceasta; în- 

“suși Domnul și sare a pământului au numit pe păstorii 
norodului seu, și lumină a lumei: „Voi sunteţi sarea pă- 
m&ntului, voi sunteţi lumina lumei“ *). 

Faţă cu această sântă învețătură, și pe când 
Sântul Sinod, prin voacea autorizată și luminată 

„a unui distins membru al seu, se năpustește asu- 
pra întregei societăţi laice, divizindu-o în feciori 
de bani gata, în oameni fără de cultură sănătoasă, 
in Oameni cu cunoștinți superficiale fără de o e- 
ducațiune națională și creștinească, atacănd și in- 
eriminând pănă şi libera-cugetare a profesorilor 
de pe catedrele școalelor naţionale, * =) față zic, şi 
cu învățătura din Chiriacodromion ŞI cu memo- 
riul cetit în Sinod, măntreb: „In confusiunea a- 
ceasta morală şi intelectuală, în stingerea treptată 
a simțului religios,“ așa după cum în forma sa 
externă pare al înțelege Sântul Sinod, păstorii 
noștri sufletești, împlinesc ii, cel puţin, îndatoririle 

„ce li sunt. impuse prin sublima înv ățătură creş- 
itină a Apostolului Pavel, pentru ca așa, cu frun- 
tea, senină, se vină Sântul Sinod se arunce o a- 
cuzare atăt de gravă la adresa întregei societăți 

*) Din „Ohiriacodromion“ cuvent pentru datoria, proes- 
tosilor bisericeşti.—Me-am permis, pe ici, colea, se 
modernizez frazele, pentru ca așa se poată fi și mai 
bine înţeleasă înalta această înveţiituriăi. 

5) După Enciclica Sântului Sinod din 15 luniu anul 
curent „liberei cugelave“ însemnează : disprețul tuturor 
legilor umane şi religioase!... .
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civile, acuzare care nu cruţă nici generațiunea cea. 
mai hătrănă, nici pe ceasta mai tânără, e care va 
înlocui pe cea bătrănă la cărma afacerilor publice !... 
ME mtreb: căci aservirea cugetărei umane, visul - 
pios al Sântului Sinod, n'ar însemna nimica alta, 
decât ca nime dintre cetăţeni : ȘI profesori se.cu- 
teze în viitoriu să se rădice mai pre sus de şti- 
ința, moralul, egalitatea Și libertatea, aşa. cum ele 

“sunt consacrate prin cărțile sânte bisericești, şti 
ință, moral, egalitate şi libertate despre care vam 
dat o probă și despre care am se vă mai daul... 

A ne da pildă şi a ne zice că strămoșii noş- 
„tri erau foarte dedaţi cr edinței relisioase, implici- 
tamente este a zice că și păstorii sufletești de 
prin timpurile ștrămoşilor noștri cau și dânşii 
eselusiv dedaţi cultului credinței creştine. Şi dară, 
dacă noi nu mai conservăm acel simţ religios, îm- 
pins—treacă-mi-se cu viderea această feancheță— 
pănă la stupiditate, cel puţin, păstorii sufleteşti 
din 'zioa de astăzi au mai conservat dânșii sim- 
țimăntul religios al păstorilor sufletești din vre- 
mea străbunilor noştri ?.... Dulce'mi este se cred, 
și chiar am o prea înaltă idee despre bunul simţ. 
și. despre inteligența necanonică a membrilor -din 
Sântul Sinod, pentru. ca semi permit de a cugeta, 
o minută macar, că înalta această autoritate ecle- 
siastică ar fi în stare semi afirme 0 enormitate 
așa de colosalăl... 

Memoriul savantului Episcop de Ronan, a- 
„probat de Sântul Sinod, nu este o acuzare nouă 

la adresa societăței laice, In scriitorii bisericeşti, 
în predicele rostite de la înălțimea amvonului, 

„nt odată, ci în repeţite -rănduri, 0 aseminea acu- 
zare a fost îndreptată contra drept-credincioșilor
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creștini. Prin urmare, nu din sesiunea sinodală 
din primavara trecută a început expedițiunea de 
a se descoperi creştinul adiverat, ci de veacuri, 
pot zice de la inceputul Creştinătăţei. Și pentru 
ce oare nu sa mai putut găsi creștinul adevarat? 
Pentru cuvăntul acest simplu că nu stă în pu- 
tința, ominească ca se realiseze imposibilul ; şi 
Cristianismul tradiţional în care umblă să ne ba- 
ge Sântul Sinod, cuprinde pe lângă multe deşăn- 
țate teorii, mai cuprinde apoi și nişte maxime de 
un ideal care, cât-va trăi lumea, nici odată nu se 
va putea realiza!. | 

Acuzarea gravă ce-o face Sântul Sinod so- | 
cietăței noastre civile, merită se o esaminăm mai 

„de-aproape, și se respundem la ea. 
Ce ne impută Sântul Sinod noue, membrilor 

“din societatea civilă? | | 
Ne impută, în primul loc, că n'am ramas strîns 

și servili lipiţi de credințele supersticioase Și des- 
potice a le strămoşilor noștri cari, în curăţenia și 
nevinovăția sufletului lor, credeau în farmeci, în 
vrăji, în draci îmbracaţi în haine leșeşti, în vân= 
zarea ce omul o face de sine dracului, cu zapis 
la mănă, și alte multe lucruri absurde formal con- 
Sacrate prin canoane, prin. vieţele Sfinților ȘI prin 
scrierile Sânţilor Părinți. In refuzul nostru de a 
mai crede în niște aseminea absurdităţi, Sântul 

“Sinod vede stingerea simțului creștinesc în popor. 
Ca se dovedesc până la evidență căt de ne'n- 

temeet este Sântul Sinod în acuzarea sa, voiu cita 
căte-va povestiri culese din .viețele Sânţilor, după 
care voiu întreba: dacă o minte ne picată în idio- 
tism mai poate să stee în admirare și să nu-
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mească „Curte Sântă“ o carte care a falșificat în 
așa grad doctrina Domnului nostru [sus Christos. : 

Prima poveste. — Cuvănt cum scoate diavolul pre oa-. 
meni din biserică pănă a nu sfârși cântarea. 
„Au fost odată un stareţ mai înainte văzetoriu eu 

Duhul, în: Monastirea, - Pecearsca, anume Mateiu. A-: 
cesta stănd in biserică la locul seu, și rădicându-și o- 
chii sei, privea prin fraţii carii stăteau la cântare în 
Biserică, de amă&ndoue părțile: şi cum privea, au văzut 
pre dracul umblând înprejur în : „chip leşesc“ îmbracat, şi 
purtănd în poale nişte scai... 

Nu știu dacă îi vinea bine dracului imbracat 
în. chip leșesc %), dar pot asigura după căte am 
cetit prin cărțile așa zise Sânte, că acesta nu era 
dintre dracii cei mari şi răutăcioși... Și .ce cre- 
deți că făcea în Biserică dracul acest împodobit 
leşește? Urmaţi, vă rog, de a ceti: e 

Umblănd pre lângă fraţi, lua scai din poale, şi le 
„arunca la fiește-carele din ei. Și dacă se lipea scaiul la 
fraţii cei ce căntau, apoi unul ca acela mai stănd pu- 
ţin se slăbănogea cu mintea, și făcăndu'şi oareși care 
pricină, eșia din Biserică la chilie, și dormea. Iară, dacă 
nu se lipea la cineva scaiul, acela sta întemeiat la căn- 
tare, pănă ce sfârşea Utrenia, şi atuncea numai eşia din 
Biserică la chilia sa. Deci, aceasta văzindu-o - Starețul 
au spus'o fraţilor, și călugării, dupe ce an auzit (o posnă) 
ca aceasta, sau întărit cu găndul şi nu mai eşiau din 
Biserică pănă la Otpust **). 

Strategema aceasta, a dracului ca poveste pen- 
tru copii, merge; îmi permit, înse,. de a întreba 
pe membrii din Sinod: dacă dânşii ca oameni cu 

*).. Cum de Starețul de la Monastirea, Neamțului nu ni: 
vorbește despre vr'un drac îmbracat în chip prusie- 
nesc sau austriacesc?... Ştiţi car fi mai lesne crezut 

, decăt. stareţul de la Monastirea Pecearsea !|.... 
2%). Din vieţele Sânților, şi anume din zioa de 26 Maiu,
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judecată cred înta”o așa de ingenioasă strategemă?.... 
Mulţi draci îmbracaţi în chip leşesc trebuese se 
mai fie astăzi în Romănia, de vreme ce noi nu nu- 
mai că nu prea mergem la Biserică, dar Şi cănd 
mergem, eşim de la leturghie înainte de Otpust!.... 

A doua poveste: „Căsătoria fetei senatorelui Pro- 
terie povestită de Elladie...« Cuvtnt pentru. Sfântul 
Părintele Vasilie cel Mare cum au isbeivit cu ruUgă-. 
ciunele sale pe-un tenăr înșelat de draci. 

Wlladie, ucenicul marelui, Vasilie, a povestit urmă- 
torul lucru nemincinos: 

| „Un senator drept-credincios anume Proterie, cer- 
cetănd sfintele locuri, a gândit ca intruna, din Mănăs-: 
tiri se.dee pe fiica, sa spre slujba lui D-zeu; iar dia- 
volul cel ce, din început, ureşte binele, a pornit pe o slugă 
a lui Proterie spre poftirea fiicei stăpânului seu. . Și 
văzind sluga că este lucru greu de îndeplinit, a mers 
la un vrăjitor ce era în cetatea aceea făgăduind se'i 

“dea mult aur de va face cu farmicile sale se poată lua . 
de femeie pe fiica stăpânului seu. Vrăjitorul din în- 
ceput se lepada, iar mai pe urmă i-au zis: „de vei 
voi, te voiu trimete la stăpânul meu diavolul, carele 
te va ajula întru aceasta, de vei face şi tu voia lui.— 
„Ticăloasa slugă i-a făgăduit că-i va face tot ce'i va 
poronci.  Fermecătorul atunci iau zis: 

Cetitor! ia bine aminte la dialogul ce urmează: 
„Da-vei înscris la mână că te lepezi de Christos?* 
Sluga au respuns: „gata sunt se fac totul numai 

semi căști] dorința.& a | 
Respunse atunci vrăjitorul: „de te legi în așa mod, 

apoi şi eu "ţi voiu veni în ajutor.E 
Abrag atenţiunea creștinului ortodox din so- 

cietatea noastră laică, asupra modului cum Yrăji- 
torul a stilizat scrisoarea sa cătră Diavol, şimi 
permit de a afirma căn toate aceste invențiuni 
monachale, stramoșii noştri nu numai că credeau
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dar și primeau ca monedă de mare preț toate stu- - 
piditățile ce li se povesteau. * E 

„Și aşa luând o hărtie a scris Diavolului în urmă- 
torul mod: „De-vreme ce mi se cadea me sirgui, stă- . * 
Dâne al meu, ca de la creștineasca credință rupând, 
spre a ta stipănire se aduc întru înmulțirea părței . 
tale; îată trimet la tine acum pe tănărul ceți va a-. 
duce scrisoarea mea, aprins de poftă către o ficioară, 
şi te. rog de aceasta, ca se-i dai lui ajutoriu, ca se-și 
căștige el dorirea sa, pentru. ca prin aceasta și eu se 
me proslivesc, şi cu mai mare sirguință se căștig pre 
mulți, careți vor fi ţie plăcuţi“. | 

Fii, cetitoriule; serios, Și nu pufni de ris, ci 
urmează a ceti cu frică și cu cutremur; de alt- 
feliu, Sântul Sinod îţi va zice că ești un lepadat 
de lege și că „defaimi religiunea și anstitorțianale ei.% 

„O “scrisoare ca aceasta scriind vrăjitorul către 
Diavolul, a dat-o tănăralui zicăndui :2 se mergi în cea- . 
sul acesta al nopței şi “se stai la mormintele Blinești, 
şi se rădici hărtia în vezdul, şi la moment vor sosi 
acei ce te vor duce la Diavol. Iară ticăloasa, acea de 
slugă indată a şi plecat ; şi ajungănd la mormănturi, au: 
inceput a chiema pe Draci spre ajutor, şi la moment 
de față au sosit viclenele duhuri, și cu bucurie au. dus 
la boerul lor pe acea slugă. . 

Boerul Diavolul şedea pe scaun inalt, incunjurat fi- 
ind de duhuri viclene. | 
„Nu zimbi, ci te stăpânește, căci „carte sântă“ . 
cetești, iar mai samă tu, învățător sau profesor, 
păzești-te de cel mai mic semn de mirare, şi nu 
uita un singur moment că de datoria ta esteca se 
cultivezi simţul religios al poporului,...- a 

„Dănd scrisoarea cea de la vrăjitoriu în măna Dia- 
volului, zise acesta către tănăr : — crezi întru mine? 

„Respuns-au lui tănărul : „Cred!“ 
| „Atunci Diavolul Pau intrebat: „Ze lepezi de Chris- 
tos al tiiu?—iar ticăloasa slugă iau respuns: „mă le- | 
păd.]... E |
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„Lia această declarare, grăit-au lui, Satana: „de multe 
ori mă înșelați voi chreștinii, căci când vă trebue Qju- 
torul meu, veniți la mine, iar după ce vă înpliniți do- 
rirea voastră, iarăși vă lepadaţi de mine, și vă întoar- 
ceți la Christos al vostru, carele, ca un bun și de 
oameni iubitoriu, vă priimeşte pre voi. Deci, semi dai 
zapis că țe lepezi de bună voe şi. de Christos și de 
Botez, şi te făgăduești ca se fii al meu in veci, şi se 
rabzi cu mine în zioa judecăței veşnica muncă. Dacă 

„mă dai un aseminea zapis, eu îndată voi înplini pofta 
inimei tale.“ — „Iar păcătoasa slugă luănd o bucată de 
hărtie au scris precum Diavolul au voit!!,.« 

Iată o tocmală viţiată în una din condiţiunele 
esenţiale pentru validitatea convențiunelor, care, po- - 
sifiv, nici prin minte ma putut trece egislatorelui 
civil, cănd a redactat articolele relative la, viciile 
de consimţimânt, In ortodocsia mea, mă&ntreb: 
ce-ar zice oare judecătorul cănd unul dintre im- 
pricinaţi ar invoca azi o cauză de nulitate bazată pe 
dolul sau pe violenţa întrebuințată de diavol spre 
ai smulge iscălitura ?.... Nu cutez de a respunde 
Car pufni de ris, căci teamă'mi e ca Sântul Si- 
nod se nu strige: „treptat, treptat, se stinge în 
popor simțul veligios, tar clasele culte respândesc doc- 
frine ante-creștine și ante-sociale 1... 

„ătuncea, perzetoriul de suflete balaur au trimes - 
pre Dracii precurviei, şi au aprius pre ficioară cu ne 
setoasa dragoste către tănăr, atăta, căt ne-răbdănd pa- 
tima cea trupească, au căzut la pămănt, şi au inceput 
a striga către tatăl seu: »Ailuește-mă, miluește-mă pe 

„nine fiica lași mă dă femeie tânărului acesta al nos- 
tru, căci foarte Vam iubit şi”! dubesc; de nu o vei face 
mie aceasta fiicei tale, cei unica născule, apoi cu amară 
moarte de grab mt vei videa moartă, și vei da pentru 

„ Mine respuns în zioa Judecăţei |“ — 
„Aceasta, auzind-o tatăl, s'a spăimăntat, şi se tăn- 

guiea zicănd: „Vai mie păcătosului, din ce sau inti-
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plat aceasta fiicei mele? Cine me-au furat comoara, cine au amăgit pe fiica mea 2... Cine me-au întunecat “lumina ochilor mei 2... Eu pe tine, fiică iubită, doream ca se te logodesc cu mirile Ceresc ca se fii vieuitoare înpreună cu Ingerii şi ca tot-deauna în Psalmi și în cântări Dohovnicești se proslăvești pre D zeu, şi pe lângă line mă nădăjduiam și eu ca se fiu miintuit. Jară tu, fără de ruşine, pentru impreunarea Nunţei îmi grăeşti! mergi pănă Ci ruşina neamul teu cel bun însoțindu-te cu o slugă, și pe mine fiică se mă Pogori cu aceasta în lad!!... | 

„lară fata intru nimic nu socotea cuvintele tatălui seu, zicăndui ne-incetat:. „că de nu vei face după pof- ta mea, apoi singură mă voiu ucide 1... 
„Tatăl seu ne-pricepăndu-se ce se mai facă, dupre sfatul rudeniilor şi al prietinilor sei, au lasat ca, mai bine se fie voia ei decât cu moarte de pierzare se o vază pierind ; şi chemând pe sluga sa, i-a dat lui întru femeie pe fiica-sa și averi multe, zicând cătră fiică: „Mergi, fiică ticăloasă şi pătimaşă, dupre barbat, înse “mi se pare că mult: te vei căi pe urmă, dur. muţi va fi ție de nici un folos.& i 
Părinţi de familie câţi aveţi fete de măritat, nu uitaţi Caveţi îndatorirea,. după art. 185 din "Cod. civ. „ca se creșteți și se educați pe copii VOștri. 
Ca se nu picaţi sub acuzarea Sântului Sinod că disprețuiți Biserica, Caţi perdut simţul religios, şi că nu mai învățați pe copii voştri moralul creștin, datori sunteţi a da fetelor voastre se cetească po- vestea pactului acestuea dintre diavol și sluga lui Proterie!.... Eu unul, de și fiu de preot, declar că nu Yoiu învăța pe copii mei moralul creştin de prin unele cărți. sfinte Bisericești, și nici le voiu „da direcţiunea morală pe care Sântul Sinod, în com- punerea sa actuală, me-ar indica-o. Și cu toate a- ceste, mă cred, în conştiinţa mea, tot aşa de bun creștin ortodox răsăritean ca și luminatul meu păs-
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toriu sufletesc Episcop de Roman, şi ca şi fie-care 
mitropolit, episcop sau arhiereu din Sinod. 

„După câtă-va vreme de la insoțire, femeia au a- 
flat prin alţii că barbatul seu nu intră nici în Biserică, 

„nici se impărtășește cu sfintele Taine, şi umplăndu-se de 
măhnire sau aruncat la pământ rupănduşi obrazul cu 
unghiile, iar ticălosul acela bărbatul ei, văzind că nu 
se poate tăinui lucrul lui, i-au mărturisit adevărul cum . 
sau dat Diavolului. 

„Atunci femeia, (în desesperarea ei), au alergat la 
Sfântul Vasilie carele chemând pre barbatul ei lau in- 

„-trebat de este aşa cum spune, de el, femeia lui. Iară, 
el au zis cu lacrămi: „Așa, sfinte a lui D-zeu, ușa este; 
că de voiu tăcea, apoi licrurile mele vor striga... 
Și i-au spus toate pre rând, cum dracilor sau dat.— 
lară Sfântul au zis: „Dară, voești ca să te intorci iarăşi 
la Domnul nostru Isus Christos 2—Respuns-au tănărul : 
„Așa voesc, ci mu pociut—,Şi i-au zis Vasilie: „De 
ce ? — Respuns-au: „Căci, cu zapis mam lepadat de . 
Christos și Diavolului m'am încredințat.—Zis-au Vasilie 
lui: „Nu te măhni- de aceasta, că îubitoriu de oameni. 
este D-zeu și primește pre cei ce se poctiesc. 

„Lară 'femeea lui aruncându-se la picioarele sfântu- 
lui, '] ruga zicăndu-i: „Ucenice a lui Christos, pre cât 

„Boti, ajute-ne none.“ e - 
- „Grăit-au Sfântul către tănăr: „Crezi insă că te vei 

mântui ? lar €lau zis: „Crez Doamne, ajută necredin- 
ţei mele.“ . 

„Și luăndu'l pre el Sfântul de mină, au făcut spre 
dânsul semnul Sfintei “Cruci, inchizăndul pre el la un - 

„loc în lăuntru sfințitelor ogrăzi, şi i-au poroncit lui ca 
ne incetat să se roage lui D-zeu, și singur au pitrecut . 
la rugăciuni trei zile, dupre care Pau cercetat pre el 
Sfântul, şi Pau intrebat: a 

„Cum ești fiule?—Respuns-au lui tănărul: ,Iatru 
mare primejdie sunt, stăpăne 1... nu pot rabda chiotul 
Drăcesc, și infricoșările, și segetăturile, și bataia pie- 
trelor, pentru că țiindiomi zapisul meu, mă ocăresc zi- 
cându'mi: 'Tu ai venit la noi, iar nu noi la tine!—
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Iară Sfântul i-au zis: „Nu te tenie fiule, fără numai se 
crezi! —Și dându-i puţină hrană, Pau însemnat cu sem- 
nul Crucei, și iarăşi Vau închis pre el. e 

Pănă cănd n'am cetit povestea această sântă 
pe care Elladie, ucenicul marelui Vasilie, o afirmă, 

“cum videţi, pe onoarea sa, că este -adivărată, măr- 
turisese fără să mă vușinez, că nici prin minte me-a 
putut trece că Dracul ar cunoaște principiul din | 
Codicele civil că „focmala face legi între Părți lua 

| „Apoi după puţine zile iarăşi Pau cercetat, între- 
bându'l: Cum ești fiule 2—Respunsu-i-au lui, tînărul : „De 
departe îngrozirile şi chiotul, lor îl auz, dar pe denșii mi 
văz.“ Şi dăndu-i lui puţină mâncare, Şi rugăndu-se pentru 
dănsul, lau inchis iarăși, și Sau dus, | 

De-ar fi fost pe vremea Sântului Vasilie institu- 
țiunea, procurorilor și a corpului de portărei, sum 
convins că Elladie pe de-o parte ne-ar fi povestit. 
că dracul schimbat în portărel a adus chiar o s0- 
mațiune formală la chilia marelui Vasilie, iar pe de 
alta, că, procurorul schimbat în Balaur i-ar fi ordo- 
nat cu groasnice chiote să nu atenteze mai înde- 
lungat timp la libertatea individuală a slugei lui 
Proterie!|.... Si 

„După aceasta, la patru-zeci de zile, au venit la d&n- 
sul și Pau întrebaţ: „Cum ești fiule?“ —Iară el au zis: 
„Bine acum Sfinte Părinte, pentru că te-am văzul pre 
tine în vis luptându-te pentru mine și dovedind pre 
Diavol.—Deci, făcând Sfântul rugăciune, Pau scos pre 
el din inchisoare, și Pau, adus în chilia sa; iară a doua 

zi au chemat pe tot clirosul Bisericesc, şi pre' Monahi, 
şi tot norodul cel iubitoriu de Christos, și le-au zis: 
„Se proslăvim, fraților, pre iubitoviul de oameni D-zeu, 
că iată pre oaia cea pierdută, bunul păstoriu voește ca 
se o iape umere, și se o aducă în Biserică. Deci, se 
cade şi noue ca se me rugăm în moaplea aceasta bu- 
nătăfei lui, ca se biruească și se ruşineze pe vrajmașul 
“suflefelor noastre. - -,
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„Deci, sau adunat norodul în Biserică, şi rugăciuni 
de toată noaptea pentru tănarul ce se pocăea, au făcut, 
strigând: Doamne milueşte! Iar făcându-se zică, Va- 
silie a luat pe tănăr de mănă, și lau dus cu tot noro- 
dul în Biserică, psalmi şi laude căntănd. .. 

Acum, juriștilor creștini, fiţi atenţi și admiraţi 
puterea de argument cu care diavolul Știea să-și 
pledeze cauza!.... mă minunez cum de nu i-a ve- 
niv în minte lui Elladie ca se ne spue că dracul 
carele pleda, era şi doctor sau licenţiat în drept |... 
Dar ce voiţi! mintea ominească este mărginită |... 
Președinții de tribunale şi de: curți cari, după 
procedură, au poliţia şedinţelor și conducerea des- 
baterilor, de: la cetirea povestei lui Elladie, ar tre- 
bui să nu se mai scandalizeze nici se mai tragă 

“clopoţelul de: chemare la ordine, cănd li s'ar întăm- 
pla se vază pe împricinaţi că Sapucă la seăriet, 
șişi trag cu mănele unul de la altul obiectul din 
litigiu !|.... - | | 

„Și iată Diavolul fără de ruşine au venit cu toată 
pierzâtoarea. puterea sa, nevăzut, vrând ca se răpească 
pe tânărul din mănile Sfântului. Iar tânărul au început 
a striga: „Sfinte al lui D-zeu, ajutămi 1... 

„Şi cu atâta îndrăsneală şi ncrușinare tăbări-se dia- 
volul asupra tănărului, cât şi pe Sântul Vasilie îl sgâriea, 
trăgând la sineşi, pe tânărul. Și întorcându-se fericitul a 
zis cătră diavolul: „»Nerușinusule pierzetoriule de suflete, 
începătoviule al întunericului şi al pierzărei, au nuţi 
ajunge ție a ta pierzare, pe care o ai făcut ţie, și 
celor cu tine 9... Au mu încelezi a goni pe zidirea 
Dumnezeului meu 2....— ar Diavolul cătră dânsul au stri- 
gat: Me nedreptăţeşti Vasilic!—şi pre acest 
glas diavolesce Mulți lau anu 
Zit. | | 

Creştinule ortodox! Indoeşte-te dacă poţi 1... 
ea sama că nu un om de rând, ci Elladie, Uceni- 
cul-moștenitoriu a marelui Vasilie, este acela care'ți
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atestă!.... Prin urmare, pacat mare ar fi ca se nu 
crezi, și, prin necredința ta, ai justifica acuzarea 
Sântului Sinod, că pe zi ce merge, scade. din po- 
por simțul religios!].... | 

„ȘI i-au zis arhiereul: Si te certe pe tine Dom- nul, Diavole!—lar Diavolul iarăș cătră dânsul: „Vasi- - lie, mă nedreptăţeşti! că nu cu am mers la. d&n- sul, ci cl la mine, şi s'a lepadat de Christos al “tău, dându'mi mie zapis, pe care îl am în mânile mele, şi în zioa judecăţei îl voiu aduce pe el înaintea celui de obşte judecătoriu. 
ȘI voi, filosofi de prin liceile și universităţile 

noastre, de ce nu contractaţi deprinderea de a 
ceti cărțile Sânte, căci. precioase materialuri ați 
culege asupra liberului arbitru și asupra nemuri- 
rei suiletului!! Sum sigur că după cetirea numai 
a cător-va din aceste savante opere, aveți se vă 
schimbaţi opiniunea că omul este format din mai- 
muță, și, condemnănd Darvinismul, aveți se susţi- 
neți de la -inălțimea catedrelor scoalelor naționale” și 
de pe tribuna conferințelor publice, că; omul. este 
»0 ființă creștină ortodoxă. de răsărit! Iar cănd 
studentul var întrerupe, şi var întreba: ce este o 
ființă creștină ortodoxă de răsărit? Voi îi veţi 
respunde din preună cu Sântul Sinod: un dobi- 
toc fără judecată!.... Căci din minut ce vei zice 
că omul este „un dobitoc cu judecată, acea ființă 
după memoriul Invăţatului Prelat de Roman, şi. 
după teoria Sântului Sinod, nu mai poate fi creştin 
ortodox de răsărit, 'căci ființa care cugetă liber, a- 
cea ființă după enciclica Sinodului despreţueşte și 
legile divine și legile umane... - In adevăr, silit mă 
ved se zic și eu din preună cu Sântul Sinod: că 
Biserica noastră naţională merge spre decadenţă!!.... 

„lar Vasilie au zis: . Bine ești cuventat Domnul Dum-
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mezeul meu, că nwşi: va slobozi norodul mâinile sale ru- 
gându-se, pănă cei va. da. zapisul. Și întorcăndu-se 
Sfântul cătră norod, au zis: înalfați-vă mănile voastre 
în sus, și strigați: Doamne milueşte! — Iar norodul 
înălţindu'și spre ceriu mănile, cu lacrimi-la, mult ceas: 
Doamne miluește ! striga. 

„Şi iată zapisul t&nărului aceluea, purtându-se prin 
văzdul, au venit, toţi răzindu'1, şi sau dat 
fericitului Vasilie în măini. Și luând Sfântul zapisul, 
Sau bucurat şi mulțumită au dat lui D-zeu; apoi îna- 
intea tuturora a zis cătră tănărul: oare cunoşti, frate, 
zapisul acesta 2... —lar tănărul a respuns: Așa! Sfinte 
a lui D-zeu, al meu este că Lam scris cu singură măna 
mea.—lar marele Vasilie îndată Vau rupt pe el bucăți 
înaintea tuturor şi Pau ars, şi ducănd în Biserică pe 
tânărul, Pau împărtăşit cu Dumnezeeştile Taine, şi pe- 
norod lau ospătat din destul.—Iar pre tânărul mult în- 
văţindu'l și canonul cel trebuincios dându'i lui, Pau dat 
femeei lui, care cu netăcut glas slavoslăvea și mulţu- 
mea lui Dumnezeu.“ 

Auziţi: „toți, dar toți, au văzut cum zapisul. 
prin văzduh sburănd au înbat în mânile. Sântulu 
Vasile !].... Proba este complectă!!.... Numai un 
smintit și un lepadat de lege poate se nu crează 
pe un barbat ca Elladie, acenic al marcu Vasihe. 
și minunelor li singur văzătoriu și scamului li 
după dinsul moștenitoriu, barbat înbunătățit și 
Sfânt ma. e Ra 

Creștini ortodocşi de răsărit; stăpăniți-vă de 
zis, dacă puteți!.... Eu unul, fiu de preot, repro- 
ducănd povestea aceasta am dat un hohot de ris 
așa de mare, că toți copiii au alergat iute în ca- 
binetul “meu de lucru, întrebându-mă: Ce ai, tată? 

“spune-ne și nouă şi ridem cu tine! | 
Declar pe onoare Sântului Sinod că nu le-am 

spus povestea lui Elladie, ci o altă poveste tot cu 
draci, dar mai mărunței, după vrăsta, copiilor; căci,
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au uit. de a spune cetitoriului cn religiunea Sân- 
lui Sinod sunt draci de toată mâna, și mai mari și mai mici, după vrăsta şi mintea omului, Eu 
unul, am cunoscut, într'o mănăstire, un drac foarte | îndrăcit, dar pe acela mil resery pentru când voiu 
vorbi despre căsătorie din punctul de -videre a religiunei noastre. 

“A treia poveste: Osinda unui călugăr fațarnic. Po- veste înfricoșată spusă de Atanasie Presviterul : 
„Intro mănăstire numită Galata era un călugăr pri- vit ca om sfânt cu viaţa, căci înaintea fraţilor sei se făcea. că posteşte, iar în ascuns mânea şi se sătura de-a binele. Iată, înse, ca venit asupra, lui o boală trupească ; el atuncea a chemat la. dănsul pe toţi fraţii, cărora, cu amar, tremurând cumplit, le-a mărturisit viaţa sa pitre- * cută în necurăție, cu următoarele cuvinte: pentru că înaintea voastră mă aratam că postesc precum aţi și Crezul toi, îar pe-ascuns de voi am mâncat, care lu- cru voi nu Pati ştiut. Și îală acum întru măncarea Dalaurului: nam dat, carele, legăndu'mi picioarele mele şi genunehele şi grumazii, cu coada cum- plit mă stringe, iar capul seu în lăuntrul gurci mele băgându'şi, pe al meu ticălos suflet prin sorbire îl trage, şi zicând aceste vorbe îndată . a şi murit, și nu Pa mai lasat D-zeu:să trăească el, ca doară „Prin pocăință ar fi putut să se isbăvească de balaurul „pe carele îl vedea.“ (Din viețele Sânţilor). 

Cum vede lectorele, Presviterul Atanasie este 
mai conştiincios de căt Elladie, ucenicul Sfântului 
Vasilie, unul din cei trei mari dascali. ai Bisericei noastre. Acest  Presviter nu ne afirmă că fraţii călugărului fațarnie Pau fost vezut pe Balaur „ca „capul seu în lăuntrul gurei menorocitului călugăr și cu. coada stringândil cumplit“ ci ni spune numai „Că D-zeu'nu Pa lasat se trăească ca să se 1sbă- „Vească de balaurul „pe carele îi videa“ el, călu- 

9
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„gărul fațarnie.... în- timp ce Elladie' în căsătoria 
fetei senatorelui. Proterie ni afirmă că norodul au 
auzit şi chiotul drăcese şi au văzut şi scrisoarea 
slugei lui Proterie cum a sosit prin văzduh în 
mănile Sântului Vasilie!!.... | 

Cum de nu mam cretinizat cetind timp de 
patru luni niște așa denfricoșate povești, mă mi- 
munez şi cu; şi declar că multă rabdare trebue 
omului cuventătoriu șimţelegătoriu ca să'și pitreacă 
viața întreagă în cotirea unor pov estiri de un Mo- 
ral: creștin mai mult decăt suspect, ca. se mă ser- 
vesc cu terminul. cel mai blănd posibil, față cu 
nişte absurdităţi de aseminea natură. 

Deschid acum și o mică paranteză la adresa 
Catolicismului, pentru ca nu cum-va cetind cano- 
nica critică şi studiile mele asupra căsătoriei, Inal- 
tul Prelat, Cap al Catolicismului Apusan, Papa de 
Roma, să crează cam aștepta noi Romănii ca Sân- 
țenia sa, să se ostenească şi să vină, toemai din 
vechea capitală a lumei, după cum ne zice prin 
manifestul Papal publicat prin Monitorul Romei din 
2 August, anul curent, „să ni rădice sarmana n0a- 
stră Biserică Română unde totul trebue Să se creeze“ 
Mulţumindu'i pentru bunătatea șşi-durerea creștină 
ce ne arată, și asieurănd pe Sanctitatea sa că n'are 
a se teme „de influențele velipiousc plecate de la 
Joscva sau din Constantinopoli,“ cred că lac un 
serviciu creştinilor ortodocși «e răsărit, punăndu-le 
sub ochi și căte-va din povestile catoliceşti. 

Poveşti Catoliceşti. Teologii catolici, în vasta 
lor știință, mau avut cea mai mică rușine ca se discute 
pănă și cestiunele cele mai nenaturale și mai tri- 

“viale. Așa, dânșii sentrebau: de unde îngerii acei 
„ce se prefăceau în barbaţi lumești, își trăgeau și
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aruncau materia - lor seminală um... - Dominicanul Sprenger tratează cestiunea aceasta ex professo ; acest dominican are un uvraj întreg, scris asupra vrăjitoarelor Gnâlleus maleficarumn). Ca se scot, pe de o parte, spaima din Sântul Sinod CĂ » Papismul“ „poate să prinză rădăcini la noi, și aro să neintoarcă. de. la credința strămoșilor noștri; iar pe de alta, ca se dovedesc: că mai multă minte ar6 românul nostru ortodox răsăritean, de-cum îl crede Sântul Sinod, voiu, cita căte-va din povestile stupide ale acestui trivial dominican: „Am cunoscut, zice S'pren= Je, 0 hătrănă care se lăuda ca fost vrăjit şi few- mecat pe trei călugări ȘI le-ar fi dat moartea, și căt pe ce, era se mai Vrăjească și pe-un al pa- „trulea, dar justiţia puse mănu pe dănsa.« Voiţi acum se știți prin ce mijloc ea isbutea sei far- mece? Cer ertare dela cinstita faţă a cetitoriului, dar trebue se spun lucrul așa după cum îl văd tipărit prin cărțile cele maj serioase. Ştiţi cum îi vrăjea și fermeca? Le dădea se mănănce din materiile ei fecale!!,... | | Se mai întrebau teologii: dacă vrăjitorii . pot să se rădice în aer, și să se transpoarte dintrun loc în altul? Iată o Sravă cestiune la, care domi- | nicanul Sprenger are un Tespuns fără de replică: am văzut dese ori, zice el, vrăjitoare care călăto- reau în așa feliul.... Dacă cineva ar fi curios case cunoască şi rețeta cu care se putea călători prin aer, i-0 pot chiar da. Remăne acum la Catolici ca se 0 întrebuințeze cănd se va îutămpla se aibă vrun resbel cu noi Romănii: „Se ucidea un copil de sex bărbătesc înainte ca se. fie botezat, şi din trupul SU S0 Scotea un felu de alife (onguent) cu care Sc freca o bucată de lemn; pe bucata această de
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lei așa Spoită, putea-i voiaja zi și noapte prin 

văzduh |... Sprenger, ni povesteşte chiar o specie 

de preumblare aeriană destul de poetică. Ascul- 

taţi: „0 băbrină vrăjitoare, ofensată și înfurietă 

pentru că na fost invitată la 0 nuntă, se rădică 

în aer, și din 0 înălțime oure-care, urincază înb”o0 - 

groapă; diavolul pe dată ii transformă urina în 

“ ploqe cu piatră, și o varsă peste musaferii invitați, 

lu masa cea marel!1....“ "Toată povestirea aceasta 

-a vrăjitoavei ofensâte o dovedeşte Sprenger, ca şi 

Llladie, cu marturi oculari!...: Faţă cu niște mar- 

turi așa de serioși și de onești, cum cutezi tu, 

cetitoriule, se mai stai la îndoeală?.... 
Și, să se noteze bine, și se nu scăpăm din 

videre că dominicanul acesta, autore a fainioasei 

scrieri „ciocanul vrăjitoarelor“ (Marteau des sor- 

citres), era organul Sântului-Scaun și susținut de 
întreg corpul teologilor. Cartea „Ctocanul răji- 

toavelor“ a, fost supusă facultăţei de Teologie din 

Universitatea, de Colonia, care n'avu nici un scru-! 
pul ca, se declare >zcă o aseminea scriere era con- 
formă cu Sfânta Scriptură!!1.... Ceea ce te îngro- 

zește mai mult în serierea aceasta este că nen- 

cetat se invoacă Sinta Scriptură spre a justifica 

tot ce poate fi mai absurd dintre absurditățile în- 

"ventate de superstițiunele pe care Cristianis- 
mul le-a moșteniţ, de la religiunea lumei păgâne, 
In numărul vrăjitoarelor celor mai periculoase do- 
minicanul Sprenge» citează pe moaşe, care au fost 

“acuzate pănă și de crima oribilă cau fost măncat 
pruncii cei noi-născuţi; şi sub o acuzare atăt de în- 
fiorătoare, în anul 1494, -lumea creștină a asistat 

la îngrozitorul spectacol de a videa patru-zeci și. 
“una de moașe arse de vii, şi Sprenger nu uită
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chiar de a ne spună că multe, spre a scapa de.o- 
-sîndă, s'au fost făcut nevăzute. | 

Cine în copilăria sa n'a fost auzit cele mai 
ne pomenite absurdităţi cu voiajuri prin aer, ca- 
lare pe-o mătură sau pe-o prăjină? 'Teologii și 
savanții catolici ca și teologii şi savanții noștii, 
credeau şi se desfătau în a istorisi niște come- 
dii extravagante care te fac se leşini de ris..... 
Se găsesc opere întregi şi. cărți voluminoase asu- 
pra unor subiecte așa de absurde. . 

Dar ce ne -dovidese scrierile aceste asupra, 
demonologiei?,... Ele ne dovidese enorma imbeci- 
litate umană îndelung întreţinută şi laudată de 
Biserica noastră Răsăriteană, iar mai cu samă de 
Biserica Catolică, ce este, cum ați văzut, patată .. 
și de sânge! 

Trec acum la celelalte imputări a le Sântu- 
lui nostru Sinod. e | 

Ce ne mai impută Sântul Sinod? 
Ne mai impută că nu mergem regulat, și 

toate serhătorile la Biserică, că bisericele au ra- 
AS goale și, pe ce merge, Se mai golesc, ba nici 
Profesorii și învățătorii care sunt datori a cultiva 
simțul religios, ori mici de cum, ori foarte rar, se. 
duc la Biserică... | 

„Dar pentru ce această acuzare învechită ca 
se nu zic paragrafisită?..... Şi Sântul Ioan . Gură de 
Aur învinuea pe creștinii timpului seu, esclamân- 
du-se: „Mi se răneşte şi mi se scărbește inima 

„de vreme ce vez că are Sâuta Biserică atăţea 
copii şi nu poate sefi vază în toate zilele, ci nu- 
mai cănd este Prasnic. O! câtă bucurie sufletească! 
Câtă veselie! Câtă slavă lui D-zeu şi cât folos 
sufletesc ar fi, de-am videa în toate zilele Bise-
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rica plină de creștini!......... Dar o! firăţiorule, ce 
lucru să te 'nvăţăm mai nainte din câte trebuese 
creștinului se facă, de vreme ce numai odată sau 
de doue ori vii aice întrun an?... Pentru suflet să 
te ?nvățăm? pentru trup? pentru împărăția Ceru- 
rului? pentru munca cea nesfărșită? pentru matca 
focului, pentru îndelungă rabdarea lui D-zeu? pen- 
tru ertare? pentru pocăință? pentru botez? pen- 
tru ertarea pacatelor? pentru lumea cea de sus și 
cea de jos? pentru -fivea ominească? pentru cea 

îngerească? pentru reutatea dracilor? pentru meş- 
teşugurile diavolului? pentru vieţuire? pentru po- 
ronci? pentru . dreapta credință? pentru eretici? 
Căci că, acestea și mai multe de atâtea se cade - 
se ştie tot creştinul, și să dea respuns tuturor. ce- 
lora cel întreabă pentu acestea toate. Dar voi, 
nici 0 parte cât de mică nu puteţi se învețaţi 
dintre acestea, pentru că veniţi foarte rar la Bi- 
serică, şi încă şi atuncea când veniți, nu veniți 
pentru vro smerenie sufletească, ci numai pentru 
obiceiul prasnicului, alții pentru vorbele și adu- 
narea prietinilor, iar hogaţii și pentru măndrie, şi 
pentru trufie. lar eu zic că de-ar iubi cineva se. 
știe toate câte am zis mai sus, ar trebui se vie 
mai adesea la Biserică să asculte citaniile . Sfinte-- 
lor Scripturi, Și așa adiverat le-ar ști toate....« 
ete. ect. *). 

Sântul loan Gură de Aur se tânguea că din 
causă că numai odată sau de doue ori pean vine 
creștinul la Biserică, el, a căruca elocință și cre- 

*) V. „Afărgăritare“ sau colecțiune de cuvintele alese 
a le Sântului Ioan Chrisostomul, Arhiepiscopul Con- 
stantinopolului, tipărit în Bucureşti, în timpul mi- 
eropolitului Nifon, an. 1872, pag. 121,
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dință sunt necontestate, nu poate se 'nveţe toate: 
câte trehuese creştinului!.... Şi apoi, ne mai afir- 
mă că numai din citaniile Sfintelor Scripturi omul 

poate și alla 'şi ști toate soluțiunele la toate ces- 
tiunele pe care ni le-a enumerat!..... Nu știu: dacă 
Sântul Sinod crede că soluțiunele la problemele 
varii ce și le pune Sântul Ioan Gură de Aur să 
găsesc în Sfintele cărţi, dar ceea ce ştiu positiv 
este că astăzi de la înălțimea Amvonului nu se 
mai poate detuna contra ereticilor, din minut ce 
videm pe înalții noștri Prelaţi, membri ai Sântu- 

„lui Sinod, amestecați la un loc cu eretici, mân- 
cănd la aceiaş masă și împreună cu dănșii, vese- 

„ lindu-se în măncări de cărnuri care zădăzesce dru- 
pul şi rădică resboiu de necuvinciouse pofte în po- 
frioa sufletului, şi ca atare se împobrivesc' scoposu- 
lui și sfărșitului fecioriei, inconvenient pentru care 
marele Vasilie „depădănd data cea grasă, munca 
măzicăvue cele dese și dulci „iubire de desmer- 
dare“ 5). 

Căt pentru rugăciune, ce este capul, după 
Sântul loan Gură de Aur, a toată bunătatea şi 
folosința și mântuirea spre viața cea de veci, ca 
lucru mare ce este, căci fic-carele co face rugă- 
ciune vorbeşte cu. D-zeu, și așa se deosebeşte de 
dobitoacele cele necuvăntătoare și să face soț cu 
îngerii, cu nevoința și. frica. ce o are omul cănd 

„să roagă ca se nui se nălucească vrun lucru 
de-a lumei aceştia %%), de ce Sântul Sinod când - 
teofilia sa, Episcopul de Roman a cotit memoriul 

*) Cuvintele nu sunt a le mele, ci împrumutate din 
Pidalion. 

*5)  Espresiuni de-a le. Sântului Ioan Gură de Aur din 
„Cuvăntul seu pentru. rugăciane, e N, Îirgăritare pa- 
gina 132, ,



136 

rechisotoriu la adresa turmei sale necrednicioase, 
ma bine-voit ai aduce aminte că „alți vin în 
Biserică cu. să se roage, dar aceștia trupul numa 
5 aduc în Biserică, car mintea lor o lusă a "Casă, 
sau la târg, sau la pricinile cele ÎUești. ae... Gura 

„Se roagă, și zice: isbăveşte-ne, o doamne! pre noi 
de cel vea, tar sujletul socotește cum se sciuârșească, 
lucrurile cele vele a le diavolului... Acest felu de 
rugăciune nu este. rugăciune, ci fum plin. de pu- 
toare și de urăciune. 0 atare rugăciune Se preface 
întru pacat, căci gura 0 grăește, dar sufletul nu o - 
aude pre cal | 

Me-aș permite de a mai întreba pe chiar 
înalții Prelaţi din Sântul Sinod semi spună cu 
mâna pe conștiință, dacă dânșii mai cred în tot 
ce cetesc în cărțile așa zise sânte?.... Dar pentru 
ce mai fac această intrebare, când viaţa lor de 
toate zilele îmi dovidește adevărul adeveraţ.,.... 
Ar putea oare luminaţii Prelaţi semi tăgăduească 
că „na trupești li sunt înțelegerile, că nu trupeștu 
l sunt cugetările, că nu multă JrUĂ mai au pen- 

„ru viața ce va se fie li... | 
„și mai aduc dânșii oare aminte, odată ce 

sunt eșiți din Biserică de sfatul înțelept pe care 
lau auzit la Sânta leturghie „că nu puteți sluji 

“și lui D-zeu și lui Mammona, căci de vă ţineţi de. 
unul, neaparat cală se defainați pe celalalte... 
Căci, zic, vouă: „De-ar Ji avut inima voasbă cre- 
dință ferbinte cum era de forbinte credința Sânţi- 
lor, vați fi întins mânile la facerea de bine a sa- 
vacilor, ați fi cumperat haina cea sântă a curăfe- 
nici, aţi fi fugit de deşărtiăciunea lumei, «fi fi 
păzit poroncile lui D-zeu ama | 

Recunoaşteţi, deci, din preună cu mine că
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nu de astăzi se rădică plângerea că ortodocsia ca- 
nonică dispare de pe acest pământ. Pentru ce, 
deci, să afișăm în public niște lucruri de care în 
patru ochi ne batem joc?.... Vaţi pus în cap se 
imitaţi pe Papa Piu IX, carele, la fie-care moment, 
se tot plângea contra ideilor civilisaţiunei moderne; 
și aşa prin lnciclica voastră de la. 15 Iuniu tre- 
cut, ca aparare „conba ideilor resorăbtitoaret după 
cum v€ place să le numiţi, recomendaţi cetirea cu 
toată căldura inimei pe lăngă Sânta Scriptură și serie- 
rile Sânţilor Părinți şi acele ale așa numiţilor dascali 
ai Bisericei. - Dar, datu-v'aţi ostineală se amendaţi 
acele serieri și se scoateţi din ele acele povestiri 
de care pănă și copii mici pufnese de rîs?,... Cum? 
Serios este ca se pretindeţi, ca noi se fi pastrat 
credința strămoşilor, cănd această credință a sbu- 

„tat din chiar sufletele voastre!!... 
A! Umblaţi după ereştinul ortodox al strămo- | 

şilor noștri, şi nwl mai găsiți?... Î] căutaţi și prin . 
oraşe şi prin sate, şi vai! nul mai aflați cetind şi 
cântând la strană ?..... Dar oare şi eu, nenorocită 

_oae din turma cuvăntătoare a lui Christos, numi 
caut, și eu, la rândul imeu, pe păstorul meu sufle- 
tese, și 'nu'l pot recunoaște din mulțimea acea mân- 
dră împodobită pe cap cu cuculioane în castor și 
catifea confecționate, acoperită în mătăsuri și stofe 
precioase, iar pe pept, alăturea cu Sânta Cruce a 
Mântuitorului nostru Isus Christos, avănd spânzu- 
rate strălucitoarele cordoane şi lucitoarele decora- 
iuni, mărirea cea mai deșartă și culmea deșărtă- 
ciunelor din Impărăţia trupească şi diavolească a 
lumei aceștiea!!.... Vai mie! 'oae pribeagă din tur- 
ma cuvântățoare a Dascalului omenirei, pănă când 
Voiu umbla eu rătăcind ca semi găsesc pe păsto-



138 

rul sufletesc?.... Unde se'l caut, și la cine se alerg, 
și cu ce daruri cerești se întălnese cu pre el, ca 
semnii fie scara pe care de la pământ am 'se mă 
urc la Patria cerească „ade himina este nenserată, - 
slava neschimbată, și Ducuria cea ne gr dută şi bună- 
tățile pe care ochiul nu le-a văzut, Și urechea nu 
le-a auzit și la inima omului nu Sa Suit? Vai 
mie! Unde se găsesc isvorul acest de sfințenie, 
de lumină și de mântuire ?....— Mergi, nemăngăetă 
oae—iîmi. strigă un glas nevăzut — mergi de'l cuută 
în Pidalion, acolo îl vei găsi!,...— Bel caut în Pi- 
dalion?...— Da! acolo—imi repetă glasul cel ne- 
văzut—î] vei găsi în canoanele Ecumenice for- 
mal recunoscute și de Constituţiune și de legea 
constitutivă a Sântului Sinod!... „— Alerg, deci, iute, 
Și acolo, o! durere negrăită, iată ce văd ochii, şi iată 

„co cetesc buzele mele: ,„7of uzul și impodobirea bu- 
- pulu, Străine sunt de ieraticeasca răndlueală. Deci, 

Episcopii Sau clerici, cei ce se impodobesc pe sineşi 
cu haine strălucite și luminate, dceșta trebuesc a 
sendrepta, iură de ar stăr 2, Să se dee certărea.ua. 

Că din invechitele orci, tot barbatul icraticesc cu 
mesurahcă și cucernică, îmbrăcăminte pitreccauj că 
tot ce nu este pentru trebunță, ci pentru împodo- | 
Dire are prihănire de deșărtăciune, precum u zis 
marele Vasilie carele mici cu îmbrăcăminte «de fese- 
fură de matasă impiestrită se îmbraca, nici ulăogea 
oare-cari fimbri. (singefuri) cu stămă floare la 
marginele huinelor lor, căci au auzit de la limba 
cea de D-zeu grăitoare: Că cei ce poartă cele moi, 
în casele Imperaţilor sunt.“ (Canon din al VI-le 
Sinod Ecumenic). ” 

A! Comparaţi maximele vieţei creştine a stră- 
moşilor noștri cu maximele vieţei noastre orto-
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doxe de astăzi, și găsiţi că deosebirea este enor- 
mă ca distanța de la Cer la Pământ, ca nimic de 
comun nu mai este între dânșii şi noi?..... Și pen- 
tru ce această nenimerită comparare?..... Dar oare, 
și voi, Inalţi Prelaţi, mai înţelegeţi viaţa din. lu- 
mea aceasta aşa după cum o înțelegeau Sânții. 
Părinţi ?...... “ Ce-aveţi a'mi respunde, când aș în- 
treba: Ce-a devenit spiritualismul iperbolie a uce- 
nicilor lui Christos, disprețul lor pentru viața a- 
ceasta vicleană şi trecătoare, aspirațiunea lor la * 
Patria Cerească,. aşteptarea sosirei fără de ntăr- 

„ziere a sfârşitului: lumei aceştiea?...... Siliţi, deci, 
sunteți, față cu-această întrebare, ca se recunoaș- 
teţi din preună cu mine, că Religiunea din mo-" 
ment ce se adresază la sufletul omului, este una 
din necesităţile vieţei. Dar viața omului este ea 

„un lucra nemișcătoriu? "vreu se zie generaţiunele - 
ce Sau succedat de la Christos încoace; în cursul 
acestor noue-spre-zece secule, au: mai rămas ele 
cu aceleași idei, cu aceleaşi simţiminte, cu ace- 
leași credințe ca și societăţile pe care le-au. găsit 
în picioare atât Christos, cât şi ucenicii lui. Chris- 
tos și diadohii ucenicilor lui?.... Imensul și mi- 
raculosul progres realisat. pe calea morală, intelec- 
tuală și materială, se fie oare invențiuni sataniceşti 
în ochii Sântului Sinod, pentru ca se! ţină înfipt 
ŞI pironit în loc?..... Dar. atuncea ce-ar mai în- 
semna acel chiar moral creștin pe care ni'l reco- 
mendaţi, moral, care, . necurăţit fiind de neghina, 
trivialitatea, povestile - și absurdităţile multor ca- 
noane și multor scrieri bisericeşti, stă, în făţişă 
duşmănie cu societatea, civilă, cu bunele ei mora- 
vuri, cu principiile ei de ordine socială, adecă, în 
alte vorbe stă în dușmănie cumplită cu viața reală
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și constituțională a noastră creștinilor ortodoxi de 
răsărit, creştini cari, după descrierea ce-o face 
Sântul Sinod în fața lumnei, unii suntem „feciori 
de Dani gata,“ unii „cu cunoșhuți superficiale“ iar 
alții „cu ulei resorăbitoare 11... dar, o! amară iro- 
nie a ticăloasei lumei aceștia! de ce, și pentru ce, 
de viaţa această netrebnică vă ndulciţi și voi 
sfinți păstori sufleteşti, alăturea cu noi păgânii, 
contra spiritualismului nemăsurat consacrat prin 
canoane și prin viețele. sânţilor!!.... Pentru D-zeu! 

„care vă. sunt legile. și cărțile sfinte sub care vă 
place ca se trăiţi?... Biblia ?... Evanghelia?... Ca- 
noanele Sfinţilor Apostoli?... Canoanele Eeume- 
nice?... Cele 12 Sinoade locale?... Serierile Sfin- 
ilor Părinţi?... Vieţele lor?... Ohiriacodromionul, 
Evhloghionul, Orologionul, Octoihul, Mineiul, 'Trio- 
dionul, Penticostarionul, Psalterionul?... %). Care?... 
Canonicele epistolii a le Sântului Dionisie?,.. Ca- 
noanele Sântului Grigorie Neo-Cezarianul?... Ca= 
noanele Sântului Petru al Alisandriei ?,.. Canoanele 
marelui Vasilie, ale Sântului Amfilohie, ale lui 
Teofil al . Alisandriei, ale Sântului Ioan Pusni- 
cul, ale Dumnezeescului părintele nostru 'I'erassie - 
Constantinopolitanul, sau in fine a le lui Nichifor 
-mărturisitorul, cel ce mai inteiu a fost boer mare 
și în urmă s'a făcut monah?... Sub care, ve mai în- 
treb, v6 place se trăiţi, și după care anume societatea 
civilă are se vă judece?... Căci, ca să nu mă a- 
cuzați că me înspir de la filosofii şi liberii-cuge- 
tători ai seculului trecut și veacului de astăzi, 

*) Cărţi rituale... Când aceste cărți se 'mvechesc, ele „se ard și cenușa lor se meroapă întrun loc necalcat... 
Vezi în Pidalion, can. 68 din al VI Sinod, şi Com- 
pendiul de drept canonic a lui Saguna, pag. 36.
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lată am pus, în partea ochiului drept, toate aceste 
canoane și sfinte. cărți, iar cu ochiul stâng stau, 
cu el deschis, de vă privese faptele, şi vrând se . 

fin ortodoxul după care umblați, nici m& pricep 
sub. care anume canon şi sub care anume carte 

-Sântă voiţi să trăiţi, căci din toate aceste opere, 
când vă văd că alegeţi ceea ce ve place, când 
vă văd că treceţi peste ele şi le caleaţi in pi- 
cioare |]...  Casul este se vântreb: care vă este 
legea, şi în ce vă stă proorocia?.... | 

A! Versaţi lacrimi de durere unde nu mai 
întălniți pe. creştinul adiverat!... Lacrimele voastre * 

„pioase me-au înduioșat inima și mau silit, după 
un divorţ de taei-zeci ani *) se ieu în mână pe. 
Ilie. Miniat, marele orator și ilustrul Episcop al 
Cevnicai și Calavritei *%); căci şi elocintele acest . 

*) La vrâsta de 19 ani, am cetit pentru prima dată pe 
Ilie Miniat. 

e), „Didahiile“ (predicele) sau cuvintele de învățătură a 
. “le lui Ilie Diniat, Episcop al Cermicăi şi Calavritei, 

după spusele reposatului profesor ș şi inspector al scoa- 
lelor din Moldova G. Seulescu, în scurta biografie ce 
o face acestui ilustru orator bisericesc, au fost pen- 
tru prima oară traduse din limba grecească în cea, 
română, în Bucureşti, în zilele Domnului Mihail Ra- 
coviță pe la 1737; înse—zice defunctul Seulescu— 
limba acelei tălmăciri era atăt de lipsită și depaite 
de graiul şi noimele originalului grecesc, în căt, cu. 
autorizarea Mitropolitului Veniamin, dânsul a îndrep- 
tat'o, avănd sub ochii sei, originalul arecesc. 

Ilie Jliniat născut la 1669 în insula Chefalonia, 
este fiul protoiereului Francisc Miniat; a făcut cele 
mai profunde studii de liceu, filosofie şi teologie în limba 
elină şi latină, în scoalele' din Veneţia, unde a fost 
ne ncetat superiorul tuturor conscolarilor sei. A fost 

“în Constantinopole, cu diplomă sinodală învățător și 
predicator în Catedrala Patriarhiei unde,—continuă a 
zice Seulescu,—chrisostomica lui elocință, Pa înălțat 
la-cea mai de sus stimă, pus fiind în rend cu toți 
ritorii renuiniţi ai Franciei și Italiei. A murit tânăr.
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Prelat căuta, întocmai ca și Sântul Sinod, pe a- 
diveratul ortodox, și nul găsea. Deosebirea, .înse, -- 
între Ilie Miniat şi întristatul Episcop de la Ro- 
man este că: înaltul dregătoriu de la Cernica Şi - 
Calavrita, în ancheta sa nepărtinitoare precum n'a 
fost găsit pe creștinul adiverat, așa n'a fost oăsit 
nici-pe păstorul sufletesc al ortodoxiei tradiționale, 

„în timp ce adâne măhniţii noştri Prelaţi din Si- - 
nod, prin adeziunea dată cugetărilor din mM6mo- 
riul pe carel combat, cugetări unele chiar ante- 
canonice, după cum roiu avea onoarea de a pro- 
ba mai jos, în trufia lor, se cred că sunt realii 
și adiverații diadohi ai Apostolilor, păstorind nu- 
mai, 0 nenorocire negrăită! o turmă de nceredin- 
cioşi şi de dezertori de la credința străbună |!.... 

Bine-cuventaţi, dar, Inalţi Prelaţi, şi daţi ca- 
nonica voastră - învoire unui umilit șI smerit A- 
nagnost ca se ve rechieme în memorie clocinta 
acea predică a lui Ilie Miniat, unde ca într'o 
oglindă se vede aceea ce-a fost Christianismul 
la ?nceputul seu, şi aceea ce-a ajuns mai în urmă 
nu mai tărziu decât cu jumetate de secul înainte 
de marea Revoluţiune franceză. Din această pre- 
dică ve. veți convinge că elocintele acest orator ŞI 
învețat Episcop, terminăndu'și ancheta, de la înăl- 
țimea Amvonului, nu s'a sfiit de a confunda la 

în etate numai de 45 ani. Cele mai multe din pre- dicele sale le-a alcătuit în limba italiană, căci a fost și profesor în scoala publică și predicator Amvonului în Catedrala de la Neapole, dar aceste predice sunt | perdute rămăind numai o parte din cele scrise în limba aplă grecească, şi pe care le-au tipărit din nou în 1837, Mitropolitul Veniamin în tipografia  biseri- „cească a Mitropoliei, tipografie ce cra pusă sub in-! specțiunea reposatului Saulescu, unul dintre cei mai instruiți barbați din acea epocă.
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un loc pe ortodoxi ca și pe păstorii lor sufleteşti, 
constatând chiar că acești din urmă nici sunt mai 
mult lă înălțimea santei lor misiuni. | 

Iată cum se esprimă. marele orator şi ilustru 
Episcop de la Cernica şi Calavrita: | 
„Dar oare ce feliu este viaţa creștinilor, a creş- 

tinilor vremei aceştica.?.. Oare ce feliu este ?... Aice 
nu: găsesc cuvinte îndestule: pentru ca se o descriu, 
aice trebuesce lacrimi ca se o plăngem! Chipul acela ce. 
la vezut în visul seu Imperatul Nabuchodonosor, ştim 
ce însămua, avem înțelegerea și tălcuirea la această 
Sântă Scriptură, însă se potrivește și la subiectul: nos- 

„tru. Chipul acela avea capul de aur curat, avea mănile 
și peptul de argint, păntecele și coastele de aramă, - 
picioarele o parte de fer, o parte de lut. Ai văzut, Im- 
parate, chipul acela al căruea cap era de aur, mănile 
şi peptul de argint, păntecele şi coapsele 'de aramă, 

„picioarele o parte de fer şi o parte de lut. Acesta, este, 
se mă crediți, şi chiar chipul cel adiverat al vieţei 
creştinilor din zioa de astăzi. | 

» Chipul acela, zic, avea capul de aur curat...“ şi 
viaţa creștinilor în vremea cea dintăiu a, Christianis- 
mului avea începutul seu de aur, curată la fapte bune 
și la sfințenie. Arhiereii și preoții, diaconii şi ipodia- 
conii, și monahii: toţi preoții de obşte erau aur curat 
la petrecerea cea bună și la urmare; aur curat la dăs- 
călie şi la obiceiuri, aur curat la trup şi la suflet. Toţi” 
de aur fiind, străluceau cu toate faptele lor, în adevăr, 
ca lumina, precum au poroncit Domnul Christos prin 
cuvintele : Voi sunteţi lumina lumei! Mirenii de asemi- 
nea, aur curat erau la viaţă, barbaţii aur. curat în 
bunetate,: femeile aur curat cu întreaga înţelepciune, 
bătrânii aur curat cu înţelepciunea. Tinerii, la feciorie, . 
copiii în simplieitate, toţi creştinii de aur la mintea 
lor, nu cugetau la alta fără numai, la cele sufleteşti şi 
la, cele cereşti. Toţi de aur la limbă, nu grăeau de reu 
„cu vorbă” deșartă pre aproapele, ci lăudau numai cu 
rugăciunea pe D-zeu. Toţi de aur la mănile lor, nu 
răpeau cu iubire de argint lucrurile cele străine, ci
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dărueau avuţia lor prin milostenie. Toţi de aur la ini- 
mă, nuiubeau alta, decât numai pe D-zeu și pe aproa- 
pele; pentru dragostea lui D-zeu erau gata să'și verse 
săngele lor la mucenie; pentru dragostea aproapelui 
erau toți o inimă şi un suflet: cra capul intreg de 
aur curat, creştini cu fapte bune, sfinţi, adeveraţi 
creştini ! | 

„După aceasta au urmat „peptul cel de argint“ 
adecă preţul a mai scăzut! De mult preţ este ȘI - ar- 
gintul, dar nu ca aurul cel curat. Cu vremea s'a mai 
răcit ferbințala şi căldura credinţei, Sa mai micșurat 
fapta cea bună; viaţa creștinilor de și era bună, totuși 
nu era ca acelora din tăiu. 

„Mai în urmă sosi şi „păntecele cel de aramă 
adecă la o pitrecere mai rea. Au venit o vicțuire oare- 
care mulţ mai îujosită și decât cea dintăiu și decât cea 
de-a, doua, niște naturi împetrite și dificile. Inse, intoc- 
mai ca și arama care de şi nu preţueşte cât aurul sau 
argintul, dar totuşi este de oare-care preţ, întracest 
chip, macar că creştinii nu erau ca cei dintăi nici ca 
cei de-al doilea, dar, totuși, nu erau în totul netrebnici; 
de nu erau perfecţi, înse, nici nu erau de nimica; în- 
tre cele multe răutăţi, tot se găsea şi câte 0 bunatate 

-* în păntecele de aramă... | 
„Dar, după toate aceste timpuri nenorocite, noi 

cești de astăzi am ajuns la cele mai de jos trepte a 
le chipului, „la picioare,“ şi acestea sunt „0 parte de 
fer“ şi „0 parle de lut,“ adecă am venit la acea tică- 
Joasă stare - încât nu putem se mai ajungem nici mai 
reu decum suntem. Despre o parte suntem lut; fer 
fără de strilucire de faptă bună, ruginiţi de nenvăţă- 

-tară, înpietriţi în pacat. Lut, adecă cu naravurile noas- 
tre, cu faptele noastre intinate, necinstite şi de nimica. 
Reutatea noastră au ajuns la culme, credința, noastră 
creștină, o viaţă de păgâni: iată spectacolul ce am se 
vă fac se-l priviţi astăzi, cu însuşi ochii voştri! 

„Zioa meaza-mare era când Diogene a aprins o 
dată felinarul și umbla prin mijlocul pieţei de la Atena, 
ca și când căuta se găsească vre un lucru. Rideau cei - 
cel videau, șil întrebau: Diogene, ce cauţi ?— „Caut 

Pa
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om, respunsa €l*——Dar cum? nu vezi atățea oa- meni; nu te 'ntălnești cu o mulțime de oameni; târ- gul nu este plin de oameni? și tu în mijlocul lor, â 
tuturora, cauţi om 1. — „Adeverat! om Caut, om cauti li replica lor Diogene! — Dar oare după ce fel de om umbla Diogene ?.. | 
„De doue feluri sunt oamenii: Sunt oameni care au numai chipul și forma de om ; aceştiea sunt oameni numai dupre cele din afară şi după aretare. De aşa feliu sunt şi trupurile cele moarte, şi chipurile şi ido- „lii oamenilor, dar dupre cele din lăuntru nu sunt nici de o treabă, ci mai vărtos sunt ca niște dobitoace ne- cuvăutătoare, sau la patimi sau la nctrebnicii, De a- "ceştiea, ce'i drept, videa mulţi, dar nu pe unii ca aceş- tiea vi căuta Diogene. Sunt Şi alți oameni carii în afară de privirea şi forma ominească, au şi cugetări o- mnineşti, virtute și în - cele din lăuntru şi în cele din afară, sunt toți cuventători, înţelepţi și cuvioşi :: cu a-i deverat oameni !.. Și pe unul dintr'aceştia, 11 căuta Dio- gene la un oraș ca Atena cu atăta mulţime de oameni, şi nu'l găsea. Iată peniru ce, el zicea: caut om. caut om! „Imi pare reu se fac această comparare, dar da- torie am ca, se spun adeverul. La, 0 vreme ca aceasta intru care ca în ameaza-mare străluceşte ortodocsia, aprind şi cu făclia, evangeliceștei propoveduiri, vin la o biserică plină de creştini și caut creştin, caut creştin !... Dar ce zic?.. Acestiea ce'i vez aicea şi aiurea, pe la orașe, pe la cetăţi, pe la eparhii, pe la impăraţii, pe la cea mai mare partea lumei, nu sunt oare creştini 2... De doue feluri sant creştinii: sunt creştini care au nu- mele creștinătății, creştini numai pe din afară şi după, aretare, avănd forma adeverului, zice Pavel, iar în cele din lăuntru nu au fapte de creștini, au credință creş- tinească dar n'au Viaţa creştinească, ci mai vărtos au 0 viață în potriva credinţei, având cum am zice „forma adevărului“ dar de puterea lui lepădăndu-se. De aceş- tia vEz mulţi, înse de aceștiea nu caut... sunt creștini, „carii afară de nume au şi faptele; dinpreună. cu cre- dința au şi viața; şi în cele din lăuntru şi în cele din afară, sunt cu totul drept-slăvitori şi cu adiverat creş- | 

10
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tini. Și de aceştiea caut unul, intro politie creştinească 
locuită. do atăta mulțime de număr, și nu. găsesc!... Cant 
creștin, caut creştin, umblu, din loc în loc, ca sell gă- 
sesc... îl caut pe la târguri, între boieri... și aice văz 
o măndrie înaltă... nu'l găsose 1... îl caut pe la târguri, 
între neguţitori... şi aice văz o iubire de argint fără de 
Saţiu... nwl găsesc!... îl caut pe la uliţe, între cei ti- 
neri... şi aice văz o desmerdăciune mare... nwl găsesc!... 
ies afară din oraşe, îl caut între ţerani... și aice văz 
toate minciunele lumei,... nu'l găsesc!.. Trec spre par- 
tea mărei, îl caut între marinari... şi aice văz nişte 
blestemuri grosnice... nul găsesc!... Trec la oşti; îl 
caut între ostaşi... şi aice văz perzarea cea desăvărșită .. - 
nul găsesc !... Intru în lăuutru, în case; îi caut între 
femei... și aice ce văz?... Văz pe cele măritate despăr- 

„ţite. de la barbaţii lor, a se veseli cu precurvarii!... 
văz pe cele nemăritate, a trăi cu căștigul curviei!.... 
văz pe cele cinstite a nu gândi alt ceva fără numai 
podoabă și” deșăntăciune!... dar nu găsesc "vre-un creş- 
tin !... Voiam se mă suiu și sus, la palaturile boerilor 
şi a stăpănitorilor, se văz şi acolo de va fi vre-un creş- 
tin, dar nu "ndrăsnesc, mă tem, că pe lângă altele este 
Şi linguşirea care păzeşte în lăuntru și nu lasă se în- 
tre adevirul!... 

Deci, vin la Biserică pănă în lăuntru, la Sântul 
Altariu L.. Aice am nădăjduit se găsesc pe creştiuul 

„cel caut, între atâţea arhierei, preoţi, între atâţea 
monahi, şi ierei, carii sunt neamul cel sânt, preoția . 
cea împărătească, diadohii apostolilor, însufieţitele i- 
coane a le lui Christos !... am nădejde se găsesc pe 
creştinul; si mai vărtos pe un sănt, pe un sihas- 

„tru, pe un Ioan Chrisostom, un dascal, un făcătoriu 
de minuni, sau un mare luminătoriu al Bisericei.... caut, 
cerc, iau sama, dar amar mic! Ce văz2.... Ce văz? 

Aice. văd oameni cu mândrie, ca niște purtători de lu- 
mină draci, în iubire de argint jidovi, în cele trupești 
epicuri, în ncînvă cțătură dobitoace, la vicleșug draci;... nu 
găsesc nici sfânt, nici sihastru, nici făcători de minuni, 
nici dascal: nu găsesc, în fine, pe ereștinul care caut!.., 
Dar, o! sfinți părinţi, iubiţi fraţi! Schima aceasta în-
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gerească care purtăm, hainele aceste lungi care ne aco-" „Pâr. ce suut?.... Sunt ele nişte îmbrăcăminte fariseeşti, 
cu fățărie ca se amăgim pe oameni 2... Închipuirea a- 
ceastă Dumnezecasca a Preoţiei care o avem, 'ce este?... “Ține ca lotul unei neguţitorii ca se căștieăm bani ?.... Dar aceste pre carate Taine, care purtăm, ce sunt 7... Au nu le ştim?.... Au nu le credem?.... O! ruşine mare. 
a credinței, o! şi mai mare osîndă a creştinilor!!.., 

„Nu vă spuneam, cu drept, cam ajuns la cea de pe urmă rea petrecere, cam ajuns la picioarele chipului lui Nabuchodonosor, adecă „la partea care este de feri şi „lu partea care este de lul?...« Nu vă spuneam drept că 
întatăţia creştini caut unul nuinai, şi nu găsese unul 
măcar!... “Toţi netrebnici sau făcut, începănd cu cei mai de sus și sfârșind cu cei mai de jos... Toţi preoții şi mirenii, boerii și saracii, barbaţii şi femeile, pruncii, tiucrii și bătrânii: toți sau abătut de la credință, s'au făcut netrebnici cu Viaţa: unul nu este ca se viețuească 
precum crede 1... Creștini, așa dar, care auziţi şi nu plăngeţi. vă zic vouă: de'nu vreți să plangeţi de umi- liaţă, plăngeţi, cel puțin de rușine... *). | 

Inceteze, așa dar, Sântul Sinod se mai Învi- 
nuească societatea noastră civilă pentru că ea nu 
mai trăește, şi nici mai poate trăi,. în: ortodocşia 
acea primitivă înecată în supevstițiunea şi credin- 
țele ce aveau curs, la “fondarea. Ohristianismului, 
în lumea păgână, şi'și esercitau imperiul lor pănă 
și prin clasele cele mai luminate ale lumei rO- 
mane. Doctrina progresului în domeniul relisiu- 

_nei,—cu drept cuvânt fac această observare toți 
marii filosofi. unii dintre ei "chiar iluștri teologi, — 
a fost inaugurată de chiar însuşi “Domnul nostru 
Isus Christos. In loc de ochiu pentru ochiu şi 
9 Reproduciind numai 0 mică parte din elocinta această predică, nevoit n'am văzut să modermizez, prin unele - locuri, frazele, căci: numai așa se putea da cnvinte-. lor marelui orator, și forma şi puternica lor energie 

de adevăr.
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dinte pentru dinte, Christos zice: când te lovește 
cineva pe obrazul drept, tu întoarce ŞI pe cel 
stâng ... 

. Maxima că Biserica „Stăpânește sufletul“ iar 
Statul „trupul“ de mult o videm capitulată dina- 
intea maximei societăților moderne că Suveranita- 

„tea Naţională nu recunoaște mai pre sus de dânsa, 
și nici alăturea cu dânsa, pe nici o altă putere în 
stat.  Constituţiunea noastră este formală în a- 
ceastă privință: dreptul aşa zis divin tacitamente 
este abolit prin art. 31 din . Constituţiune carele 
proclamă principiul că toate puterile Statului e- 
mană de la naţiune. | | 
„ Christianismul primitiv dacă numai trăeşte, 
causa este că noi am făcut un pas pe calea drep- 
tei judecăți, adecă a progresului carele este legea 
omenirei. De acest progres ar trebui să se bu- 
cure chiar și Sântul Sinod, iar nu să .tot învinu- 
ească societatea laică, zicând că „Biserica noastră 
este anienințată de multe duhuri rele pentru ca. 
Păstorii noștri sufleteşti dacă ţin să păstorească 
turma credincioasă a lui Christos cel adevărat, ar 
trebui să nu pearză un singur moment din me- 
morie legea omenirei. Regret, aşa dar, când văd 
pe Pântul Sinod în această privință cu idei atăt 
de perplexe și chiar confuze, picănd în contrazi- 
cere cu sine însuși. Ar trebui să se lepede odată 
de fraseologia tradiţională, căci epoca în care trăim 
ştie se distileze și mai mult decum a făcut filoso- 
fia seculului al XVIII-le, adevărul din minciună, 
realitatea din negrul întuneric. . 

Memoriul se plănoe, în mai multe locuri, con- 
tra secularizărei averilor mănăstirești. In ilusiu- 
nele sale de proprietariu, Inaltul Prelat de Roman
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dă chiar a înţelege că Biserica n'a renunțat la ac- 
„țiunea sa în revendicare, Se. fim fericiți că n'a 
mers pe urmele Papei Piu IX-le carele tratând 
Piemontul în socialist și comunist pentru ca su- 
primat mănăstirile și a pus Stăpănire pe averile 
lor, a avut temeritatea de a pronunța, excomuni- 
carea cea mare contra culpabilului Rege al Pie- 
montelui.... Dar dacă memoriul este mai rezervat 
de căt mărețul Pontilice Catolic şi nu declară nulă. 
legea care a secularizat averile și nici afurisește: 
Representațiunea Naţională care a votat această: 
lege şi pe guvernul care a sancţionat:o şi esecu- 

“tato, nu este mai puţin adevărat că teofilia sa 
Episcopul de Roman, şi după dânsul întreg Si- 
nodul, a mers pănă a afirma că ȘI - această secu- 
larizare a averilor Bisericilor noastre, a fost fă- 

„cută fot sa influența ideilor ante-vehipioase străine 11... 
Prin această secularizare —susţine memoriul — „Bi- 

„Serica a perdul independința ci morală și male- 
rială“ precum şi putinfa de acțiune și inițiativă pe 
tărimaul spiritual şi considerațiunea publică.“ Bine 
ar îi, înalți Prelaţi, să nu mai vorbim despre in- 
dependința morală și despre considerațiunea pu- 
blică a -Bisericei noastre de pe timpul cănd ave- - 
rile monastirești nu erau secularizate, căci aceasta 
ne-ar duce prea departe... O întrebare, înse, așa 
în fugă, nu mă pot opri spre a nu vă face, șia- 
nume: cențelegeţi prin vorbele: aceste : „indepeni- 
dențu morală a Bisericeid....“  Vastă Și complicată | 

„ cestiune!... vă las, degi, timpul material ca se vă gân- 
diți, și apoi se respundeți - la ca prin vo nouă 
encielică. | | 
„Ri apoi, tot memoriul după ce aruncă această 
plângere pe care, se vede, o consideră ca un act



150 

de interumpere de prescripțiune, când vine să ne 
vorbească despre mesurile” de ameliorare, singur 
recunoaşte că „monuhismul și monastivele“ veclamă 
o urgentă indreptare și punere -pe cale morală, 
zicând că în societatea actuală română, monas- 
tinile de călugări nu pot avea alt- rol decât ca 
aziluri pentru bătrânii care după ce si-au 1spră- 
vit. rolul în societate doresc aşi sfărși viața în 
liniştea monastirească....* cu alte vorbe, se facem 
din aceste sânte și pioase locașuri stabilimente de 
invalizi !... , = 

In această materie, lucru surprinzetoriu! me- 
moriul se lasă a fi, de și cu timiditate, dominat 

» de ideile societăților moderne. Inţeleg timiditatea 
aceasta, și ea se esplică ușor prin faptul că. pro- 
punerea din $ VI de la pag. 101 din memoriu, 
este ante-canonică, adecă contrariă unei fonmali. 
prohibițiuni a canoanelor ecumenice, care, cu nici 
un preț, nu permit secularizarea. În adevăr, Sino- 
dul al IV-le ecun:enic opreşte secularizarea, şi un 
alt canon din al VII-le Sinod ecumenic zice cu- 
rat „că din monastiri nu se pot face case lu- 
mești, nici ocârmuirea lor să se dee mirenilor... 
că mânăstirile nu se pot seculariza nici sub pre- 
textul de excesuri. din partea: călugărilor !!... %), 

Aplaudez și mă mveselese, de câte ori văd 
eșind din pioşii crieri ui capilor Bisericei noastre, 
căte 0. idee nouă și în armonie cu tendinţile se-. 
culului, dar semi fie permis se declar că de astă 
dată nu pot să crez în sinceritatea limbaeiului 
Sântului Sinod... Și iată pentru ce: intre îmbună- 
tățirile dorite, memoriul savantului Prelat de la 

*) Vezi no'a de la pag. 26 şi 27 asupra discursului din 
Constituantă a lui Manolachi Costachi.
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loman, propune „formarea unui capital bisericesc 
„pe cuvânt că Biserica noastră a. moștenit de la- 
„părinți o avere mare, și că neregularea “posiţiu- 

-„nei Bisericei noastre, după luarea averilor bise- 
„riceşti, a sleit sentimentele creștinilor de a mai 
„face Bisericilor și Monastirilor, legate şi dona- 

“„țiuni, cuvânt pentru care memoriul : cere pIMpe=. 
„7i0s“ a se declara prin o lege specială că Bise- 
„Tica vomână este persoană juridică și poate po- 
„sta aceve în - Romdma şi a o întrebuința, sub 
„administraţiunea Sinodului, pentu scopuri morale, 
„pentru cultura şi dessoltarea sa şi a poporului.“ 

Pentru cine știe se scoată din fraze adevera- 
tul lor sens, fără de nici o dificultate este silit 
se recunoască că memoriul umblă se facă şi. din 
Biserica noastră o a doua putere în Stat; ŞI în- 
tun mod indirect se dobândească din nou o a- 
vere special bisericească, ' care; spre măngăerea 
societăței laice, să se administreze de Sântul Și- 

“nod, după regulile de contabilitate senerală a Sta- 
„tului. — Aice memoriul conţine '0 lacună spirituală 

pe care, in calitate de resvrătitoriu drept-eredin-: 
cioșilor creștini, țin să o complectez: Cine, în 
mod suveran, va aprecia trebuințele morale și ma- 
teriale ale” Bisericei? De sigur că Sinodul, carele 
veclamând, pe puterea canoanelor, o independinţă 
în afară de ori-ce contrazicere venită de la ini- 

„Teni, va scoate iarăș la ivală maxima de. mult la 
noi imormăntată că trupul omului aparține Imp&- ! 
ratului, iar salletul seu, Disericei; cu alte vorbe, 

-a cădea cu timpul, tocmai în nenorocirile de care. 
pătimesc și amar, țip societăţile catolice... 

- De asemine, nu pot admite ideea exprimată 
prin memoriu că Biserica prin natura sa este pa-
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ladiul învățăturei.  Fraseologia întrebuințată prin 
memoriu că „Biserica trehue necontenit; se'nveţe 
pe sine și pe alţii tot ce trebue omului spre af 
bun cetățan creștin, cu bună credință în faptele 
sale, cu judecată sănătoasă şi cu viaţă bine nără- 
vită, și să combată viţiul pe toate căile, să mu- 

„_stre,. se dojenească, să îndemne necontenit la bine,“ 
fraseologia aceasta pe care o întâlnim şi la fi- 
losofii și la moraliştii liberi-cugetători, eșită fiind 
din gura Sântului Sinod, după mine, însamnă ca 
se dăm în mâna Bisericei, instrucţiunea ŞI educa- 
țiunea; cu alte vorbe, să facem. şi din Biserica noa- 
stră un feliu de instituţiune papală şi să ne pu- 

„+ nem, așa cam pe ne simţite, şi cu duhul blânde- 
ței, de-o cam dată sub o specie de tutelă morală 

a Sântului Sinod, ca aşa dânsul să ne regaleze 
prin biserici și prin scoli, cu vizfele Sânfilor și cu 
învățături morale de ale Sânţilor Părinți, învățături 

“prin care pănă şi bataea o videm propoveduită ca 
un meziu de educațiune creștinească!.... un ase- 
mine sistem, recunosc, vom ajunge negreşit cu 
toţii să ştim cânta bine la strană pe toate cele opt 
glasuri, vom. cunoaşte pe de rost tipicul bisericesc; 
dar, în schimb, vom ajunge și la o ne'ntârzietă i- 
diotizare a, societăței mireneşti |... 

La semnalul de alarmă a păstorilor sufletești 
căn societatea noastră se respândese „tot feliul de 
rătăciri pe care unele minţi stălcite le respândesc 
cu fapta, cu cuvântul și cu scrisoarea, atăcând în pri- . 

“mul rang religiunea şi morala creştină,“ la semna- 
lul acest de alarmă, la toesinul pe care în repețite 
renduri îl sună şil trag cu pioasele lor mâni Ca- 
pii bisericei, și prin memoriul şi prin enciclica de 
la 15 Iuniu trecut, îmi voiu permite de a observa
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că numai Statul acela ar putea se abdice în mâna 
Bisericei instrucțiunea şi educaţiunea poporului, 
carele ar voi ca generaţiunele ce să succed să stee 
mute, în nemișcare şi fără cea mai mică tendință 
de desvoltare morală, intelectuală şi materială! 

Memoriul senvărteşte, şi pe față şi pe dos, 
înti”un cere vicios; pe ici, colea, parcă te-ar face 
senţelegi că el întră cu totul în ideile moderne 
de secularizare a, societăţilor; dar la moment, şi ca 
să zic aşa, de la al treilea rând chiar, fie teama, 
fie că nwnțelege rolul ce de -aci înainte Biserica 
trebue să aibă în societate, Sântul Sinod făcând o 
subită învărtitură ca «de-acelea de la priveliştele lu- 
mești, revine asupra micului pas cel făcuse în do- 
meniul progresului; şi aşa, reîntrând, fără sei prinzi 

„de veste, în bigotismul antic, cuprins de spaimă 
pentru că se vede urmărit de „bberu-cu getare“ ca 
de un balaur de acei srozavi descriși prin Sântele” 
Cărţi, în credinţa că va scapa denfricoşatul acest. 
balaur, propune crearea unei facultăți de 'Teologic, 
nu în alt scop, ci numai în acela „ca fara să poată 
ași pregăt luptători vrednici pentru apararea Bi- 
sericei Naționale de duşmanii interni şi exteruui,“ 
descriși prin memoriu. In alte vorbe, faţă cu 
„libera cugetare“ întricoşatul acel balaur care! face 
se tremure, actualul Sânt Sinod speră să'și formeze 
o armată sdravănă, compusă numai din doctori în 
Teologie, cu vremea, binc-înțeles, cu toţii, candi- 
dați la Arhierie șşi.la Episcopie, carii, mai înainte 
de a merita această onoare să se ice crunt la po- 
lemica canonică şi dogmatică cu pretinșii şi nevă- 
zuţii acei dușmani interni, adecă cu însuși socie- 
tatea civilă și cu scorpiile de profesori de prin 
scoalele naționale...
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Sum pentru prompta reformă a seminariilor, 
și. independința lor de Chiriarchi, sum pentru o fa- 
cultate de "Teologie, dar nu în sensul ideilor ce 
domnesc în Sinodul actual; căci, semi fie permis de 
a zice, cu inima curată şi fără de nici o făţărnicie, 
că nu cred în nici una din propunerile formulate 
prin memoriu. pănă ce nu voiu videa mai întâiu 
că se pune Sinodul, serios, pe reformă şi pe o mo- 
rală și bine-crescută amendare a canoanelor și a 
unor cărți așa zise sfinte, în spiritul ideilor mo- 
„derne care sunt credinţa și dogma noastră politică 
ŞI civilă, | 

Din nenorocire, înse, lu aceasta nici să gândeşte, 
şi nici este în stare să se găndească actualul Sânt | 
Sinod; căci, nemcetat îl tot aud vorbind despre un - 
moral la care ţine. se vede, aşa de mult, încât il 
însoţeşte și de doi adiotanți, de doi nenorociţi a- 
dicctivi calificativi, unul. creștinesc* şi altul „n- 
fonal“ și așa cu mare pompă parvine să ne pună 
sub ochii noștri, cei așa titluiți fugari de la ere- 
dința străbună, „moralul seu creştin si național. 

Dar, dacă aș întreba pe Sântul Sinod sămi 
spună cențelegi prin vorbele aceste „moral creștin 
și nufional?* foarte ar [i încureat ca să mă lumi- 
neze. Știu că fie-care naţiune își are moralul seu, 
și nici o națiune nu poate pretinde că are. mono- 
polul moralităței. Și căt se atinge de morală şi 
de bunele moravuri pe care din fericire le apără: 
legile laice, națiunea noastră de cănd a început a 
deschide ochii şi a păși pe calea progresului, nici 
odată nu sa lasat dominată să lie, de această în- 
genioasă invenţiune pompos numită „moral creştin 
ŞI național.“ - Uită, înse, Sântul Sinod că inven= 
țiunea sa este nu numai ante-canonică, dar apoi dă
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și o păgână lovire adevărurilor evangelice și apos- 
tolice, care adivăruri sunt, după chiar doctrina Bi- 
sericei, „universale, imntabile și eterne,“ șI de loe 
„naționale. In adevăr, din moment ce se recu- 
noaște că numai doctrina lui Christos este doctrina 
acea adivărată ca una ce este eşită din chiar gura 

„lui Christos fiul lui Dumnezeu, din acel moment 
moralul acestei doctrine nu poate mai mult fi „na- 
țional,* adecă propriu unci naţiuni determinate, ci 
„universal, imutabil şi etern“ ca și D-zeul părinţilor 
noștri. Cum, deci, Sutu Sinod cutează de a ves- 
tringe şi a lipsi de carăcterul aniversalitățes, imu- 
tubalităței și al cternităfei, moralul lui Christos, ca- 
lificândul de naţional, adecă „moral propriu nafiunei 

"7OMRâne Î.... Silinţa, de altmintrelea foarte lăudabilă, 
ce și-a dato înaltul şi învățatul Prelat de la Ro- 
man ca se pună în armonie art. 31 din Consti- 
tațiune cu ideile desvălite în memoriul seu, fără 
de voe, ta făcut se pice întro' imposibilitate aşa 
de mare, încât, fără se bage de samă, şi cu cea 
mai viderată bună credință, a împins și pe cei- 
lalți colegi ai sei din Sântul Sinod să devină „d 
Julişti“ destrugând caracterul de. universalitate a. 
adlevărurilor evangelice, care adevăruri, în Chris- 
tianismul primitiv, adecă în ortodoesia strămoșilor 
noștri, sunt, după cum am zis'0, anirersale şi c- 
terne, iar de loc nu sunt nfionale,  Rellexiunca - 
aceasta o cred cu atâta mai temeinică, cu căt nici 
lui Christos, nici apostolilor, nici ucenicilor apos- 
tolilor, nici celor trei mari Dascali ai Bisericei noa- 
stre. Grigorie, Vasilie şi Ioan, prin. gând macar nu 
le-au putut trece, că peste 19 secule de la naş- 

„terea lui Clivistos, pe malurile Dunărei, strănepo- | 
ţii lui 'Trajan vor forma un Regat, pentru ca așa,
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de pe atuncea se [i avut dânşii prevederea a ne așterne 
bazele unui „moral creștinesc românesc,“ căci dacă 
Fondatorul Christianismului și propasatorii acestei 

“înalte doctrine morale, superioară tuturor doctrine- 
lor morale pe care le văzuse lumea pănă atuncea, 
Sar. fi gândit la o întâmplare ca aceasta, ar fi pi- 
cat viderat în contra-zicerea cea mai manifestă cu 
dănşii însuşi, vreu să zie cu doctrina ce cu toții 
0. susțineau și -0 lățau la toate neamurile, limbele 
și sămințiile, că: sfârșitul lume mi departe, şi că 
peste puțin catachsmaul acest universal are să sen- 
tâmple ..... Bime-voească, deci, Sântul Sinod, din mo- 
ment ce zice moral creștinese, a lepada calificativul 
„național“ aninat la substantivul „moral“ lăsând . 
ast-feliu pe acest substantiv se aibă în viitoriu la 
dreapta și alăturea cu dânsul numai pe-un singur 
adiotant, pe calificativul „creștin“ spre a face tra- 
diționala. antiteză cuvântului „păgân. 

ȘI chiar când vom avea numai formula pmo- 
ral creștin“, Representaţiunea naţională incă n'ar 
fi laminată, și ar fi în drept sentrebe pe păstorii 
noștri sufletești din Sântul Sinod: Ce'nţeleg dân- 
şii prin vorbele aceste: „moral eveștin?* Căci, as- 
tăzi, nu știu cun se face, că pănă și copii nu se 
mai lasă a fi amăgiţi cu vorbe frumoase! Și a- 
supra definițiunei ce este moralul creştin, în sta- 

„rea de confuziune în care înoată Sântul Sinod, im- 
posibil ca societatea civilă, tocmai acea despre 
care Prelaţii se plâng car fi ahătută de la orto- 
docsia strămoșască, imposibil, zic, că acea socie- 
tate să poată pica de acord cu Sântul Sinod. Căci, 

“moralul creştin aşa după cum Pam arătat că esistă 
prin unele scrieii bisericeşti și prin unele canoane, 
de acel moral creştinesc ar fi timpul, cred, să se



157 

convingă Sântul Sinod că nu ne mai trebueşte 
nouă Românilor. Când Sântul Sinod ar fi fost con- 
vins despre acest adivăr,-că Biserica în nație și pentru 
nație trăește *), nici sar fi temut de influenţa Papis- 
mului în România, căci Catolicismul Sanctităţei sale 
Papei de Roma, în multe și foarte multe, este Și 
mai imposil şi posede doctrine și mai incompati- 
bile cu ideile care au curs şi domină atât în so- 
cietățile moderne, cât și în societatea noastră. 

| Când memoriul vorbeşte despre moralul Creş- 
tinesc, viderat, că atinge tocmai cea mai impor- 
tantă și cea mai gravă cestiune socială, de la 
care depinde întreg viitorul nostru politie ȘI na- 
țional, vreu să zic atinge instrucțiunea Şi educa- 
țiunea generaţiunelor viitoare. "Și ?n această pri- 
vință, Sântul Sinod îmi va da voe de ai spune, 
curat pe romănește, că noi, membri din societatea 

„civilă care, după părerea Sântului Sinod, sub in- 
fluența ideilor străine ante-creștine am făcut un 
pas mare pe calea progresului, adecă am secu- 
larizat averile: monastirești, am abolit sclăvia, am 
secularizat căsătoria, am proclamat egalitatea îna- 
intea legei, libertatea individuală, ct caetera, et 

„Caetera... fără ca nici pănă astăzi se fi avut feri- 
„cirea-de a videa pe capii Bisericei noastre naţio- 
nale că sau găndit de a pune legile lor spirituale 
în armonie cu legile noastre constituţionale şi ci- 
vile, îmi va da voe Sântul Sinod dea priimi sub 
beneficiu .de inventariu moralul seu creștinesc, 
căci am zis și o mai vepet dacă ar fi fost să ne 
ţinem de moralul creștinese diu cărţile şi canoa- 
nele care tot ni le sbărnie pe la nas, noi în loe 
să fi făcut cel mai mic progres, din contra ne-am 

*)  Expresiunele sunt proprietatea Sântului Sinod.
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„Îi erotinizat,;.. şi numai o naţiune cretinizată poate 
se vă priceapă multe şi multe din acel moral 

„creștinese în care voiți să băsaţi societatea laică, 
Și ca semi esplie intreaga mea cugetare, roiu a- 
dăogi de a zice că critica mea îmhbrățoşază și 
moralul creștinesc de ritul răsăritan, cât mai cu | 
deosebire şi pe acel de ritul apusan!!... 

Biserica noastră națională— dacă este ca se 
vorhim despre dușmani —n'are, în lăuntru, duş- 
man mai mare—adeasta o declar din cea mai: 
profundă: a mea convingere— decât pe chiar Sân- 
tul Sinod actual. Și .dară, societatea civilă ar. tre- 
bui să se gândească a reforma imediat legea. - 
constitutivă a Sinodului. Legea Cuza în această 
privință cra și mai înţeleaptă şi mai în armonie 
cu principiul căn Stat nimic nu este și nu poate 

„Îi mai presus de voința naţională; și prin urmare 
că şi Biserica își ţine csistența sa civilă de la 
lege şi prin lege %). Principiul acesta câ nimic 
nu poate [i mai pre sus de voința națională este 
atât de adeverat, încât chiar Sântul Sinod în pun- 
tele indicate prin programul seu, core ca Biserica 
se fie declarată de „persoană juridică“ în Statul 
lomân. Cine înse îi va recunoaște personalitatea 
juridică dacă nu representațiunea naţională? Ti 
place se văd pe Sinod că face o asemine propu- 

*).. Vezi în codicile Boerescu la pag. 138 și 140 decretul 
organic din 6 Decemvrie, 1864, pentru înființarea 
unei autoritaţi sinodale centrale pentru afacerile re- 
ligici române In acest sinod întrau și preoţii de 
mir, precum și persoanele laice cu cunoștinţi teolo-. 
gice.—Vezi de aseniinea și regulamentul tot cu data 
6 Deremvrie, 1864, pentru alegerea membrilor sino- 
dului general al Disericei române.—Comparâ apoi 
legea şi regulamentul acesta cu legea sinodaliă as- 
tăzi în ființă. V. această lege la pas. 444. 
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nere, căci prin. chiar aceasta cl singur recunoaşte 
că „mircasa lui Christos“ ca o abstracțiune ŞI ca 
o ficţiune n'are în Stat, dreptul pe care are per- 
soana reală; adocă fiinţa în carne și în oase, şi 
ca, ca mireasă spirituală, nu poate avea dreptul 
de mireasă temporală decât numai cănd legea, a- 
decă voința națională îi va recunoaşte această ca- 
litate.. Sum încredinţat că Sântul Sinod când a 
rostit cuvântul „persoană juridică“ nau avut o i- 
dee preciză asupra valoarei expresiunei acestia în 
drept; căci, de-ar fi avutto, ar fi văzut că canoanele 
nu pot încuviința o. asemine cerire. . Persoană ci 
vă sau persoană juridică,  sânţi Părinţi, nu are 

„alte atrule decât acele pe care i le recunoaşte 
legea care o: rădicu la rangul de personalitate ci- 
vilă. Priimese se declar Biserica română de per- 
soană juridică, căci. aturicea Itepresentaţiunea na- 
țională va şti se o modernizeze, şi Sântul Sinod 
va Îi datoria de a se supune cu viscul chiar de 
a pica sub caterisirea sau afurisirca Sânţilor Pă- 
TInți. ee - _ 

Sunt cuvinte care, sbor din cură în cur ă, 
pe care oamenii, și mai cu deosebire teologii, ŞI 

„le însuşese, cu cea mai de lundă . bună credinţă, 
se servesc cu ele în deplina convingere că le 
pricep, cănd .de-odată se trezesc că nau priceput 

„de loc aceea ce-au zis şi au repețit din tinereță 
pănă lu Dătrăueţă. Constataţi, așa dar, creştini 

“ortodoxi, și vol mai cu samă străbuni ai părin- 
lor noştri! seulați-vă din morminte ca se auziți 
monstraoasa cerere: ca dreptul divin să aibă tre- 
buință a fi recunoscut de dreptul uman și de la 
acesta se dobăndească esistența sa legală Mae 
Iată, în adevăr, pentru prima dată, 0 mare, dar și
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o resvrătitoare și o revoluționară idee eşită, nu - 
din canonirii crieri, ci din liberalii şi seculariza- 
torii crieri ai progresistilor noștri Inalţi Prelaţi |... 
Dar, înţelege, oare, Sântul Sinod, adâncimea noimei 
imperioasei sale cereri ?... Ijacă o înțelege, n'am atun- 
cea decât ca se'i fac sincerile mele omagii și să vin 
alăturea cu el, fie-chiar şi în calitate de anagnost, 
ca se aduc pietrecica mea la noul edificiu în a- 
devăr național al. Bisericei noastre ortodoxe de 
răsărit. Cestiunea pusă pe-un aseminea teren, a- 

„decă pe terenul de persoână juridică, declarată 
ca. atare de suveranitatea națională, întrăm cu to- 
tul în ideile societăţilor moderne; ȘI odată ce vom 

„fi întrați în acest domeniu, Papismul implicita- 
mente esțe- condemnat. Terenul, însă, pe care să 
pune Sântul Sinod când combate propaganda Ca- 

- tolicismului, este un teren fragil. A zice că ca- 
noanele noastre sunt identice cu canoanele Bise- 
ricei latine, a zice că noi n'am fi în stare să tri- 
metem episcopi și mitropoliți în țerile creștine, 
căci canoanele se opun, este a lega Și subordona 
societatea civilă, cu alte vorbe ao pune sub pa- 
pucul Sinodului, este a resturna toate principiile 
noastre de drept public și constituţional. Canoane 
și iarăș Canoane! Iată nenorocirea Sinodului ac- 
tual, care are sel facă se moară de moarte na- 
prasnică, de şi constituţională... 

ȘI eu, combat Papismul, şi cu mine îl vor 
combate toţi românii care ţin la legea strămoși- 
lor lor, dar îl combat din un cu totul alt punt 
de videre şi pentru niște motive cu totul diferite 
de-acele ce le văd desvălite prin memoriul teo- 

„ liei sale Episcopului de Roman. 
Duelul declarat de Sântul Sinod Papismului,
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este învăluit. într'o adevărată babilonie de raţiuni, 
babilonie provenită, sau numai din ignoranță, Sau 
numai din teama canonică, ca să vină se declare 
frane şi leal că interesul social, în duhul veacului 
în care trăim, domină. interesul religios, așa după 
cum scop interes se "mţelegea odinicară, „Cu uni- 

sistemul de deplină și suveranitate afle a dom- 
bate Papismul numai cu “fraseologiă de 'ortodoc- 
sia strămoşască, de Biserică naţională, esclusiv câr: 
muită de legile şi prohibiţiunele canonice, deve- 
nim cu toţii, clerici și cu mireni la uni loc, după 
cum “zicea odată Voltaire „un potop de cuvinte 
întrun pustiu de idei. Sum alăturea cu învăța 
tul Prelat de la Roman când în sentimentele sale 
de patriot român, se esclamă, zicând: „Dacă, deti, 
„Voim “Să rămănem națiune română, denină și res- 
pectată și în viitoriu, trebue să ne . păstrăm Bi- 
serica noastră naţională ce 0, am “moștenit'o din 

răm şi să o tădicăm după cum „cere demnitatea 
actuală a națiunci.& - Modul, înse, și. rațiunele cu 
care memoriul combate Papismul, nu mi se par 
de loc temeinice, ba din contra .le cred 'și peri- 
culoase şi ante- constituţionale. A combate pro- 
paganda - catolică pe “terenul! canoanelor invocate de 
Şântal Sinod, este ua: teren foarte” mișcătoriu ' și 
nu se poațe clădi absoluţ nici o prohibiţiune . se- 
rioasă pe densul; în timp ce, dacă 'destiunea 'se 
va pune pe "terenul de interes social, singurul a 
devărat, la moment să taie pofta “Scdunulti” Papal 
de a se mai încerca să ne ice din staulul răsări- 
tean ca să ne arunce în staulul apusan, “staul, ca- 

: Tate, 11:
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vele de și ar putea se aibă erăunți și pae aurite 
ŞI elegant distribuite, totuși, acest staul, pentru noi 
oițe rău nărăvite, este şi mai incompatibil eu prin- 
cipiile societăţilor moderne, principii cari par a fi 
întrat aşa de puternic. în inima națiunei noastre, 
încăt chiar şi pe S Sântul nostru Sinod Fl videm că 
se plănge și suspină așa de amar, incât și visază lao - 

“ortodocsie strămoșască, adecă la o imposibilitate şi 
fisică și morală. Ingăduiţi, așa dar, luminaţi Pre- 
laţi, că în epoca. aceasta de șecularizare a. socie- 
tăţilor moderne, noi cetățenii cei cu idei resrrăti- 

“toare, cu minţile stăleite, să caterisim, cel puţin 
în acest suprem pericol, canoanele bisericești, și 
cu principiile noastre moderne, care nici prin minte 
li puteau trece strămoșilor noştri ortodocşi. se'n- 
chidem noi, necredineioşii, d umul Papei, şi să ne 

Cu ideile strimte şinguste culese de prin ca- 
noanele așa zisului Drept Divin, canoane în care - 
pănă n gât, în certe ocasiuni safundă Sântul Sinod, 
iar în alte ocasiuni pluteşte miraculos pe de-asu- 
pra, chiar av fi de temut ca Papa se nceapă -cu 
noi 0 polemică teologică atăt de dubioasă. şi de 
incertă, bazată tocmai pe canoanele ce sunt, după 
cum zice memoriul, comune Bisericei noastre şi 
Bisericei apusene, incăt la urma urmei se ne vi- 
dem asistând şi o a doua ediţiune a spectacolului 
ce la oferit lumei creștine cel al XII Sinod local 
ținut în Biserica Sântei Sofii din Constantinopoli, 
în care, cine o doamne Sfinte! ar pute-o crede— 
spre încetarea smintelilor și prigonirilor iseate în- 

„tre Neculai și Adrian Papi ai Romei, și între Fotie, 
al Constantinopolului, se stipulează o ridiculă, dar 
drept-ereștinâscă transacţiune, legiuindu-se, că ,pre-
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ofi, mirenii sau Lpiscopui  afurisiți de Papa Ion 
al Romei, aciea să fie afurisiți și de Fotiu patriar- 
chul Constantinopolului; şi vice-cersa, câți mireni, 
preoți sau Episcopi, S'au afurisit de Poli, Să se s0- 
cofească afurisiți și de căt'ă Papa Romei! 
„Pentru ca cetitorul se mă nțeleagă și mai 

bine atât în canonica critică ce face memoriului, 
cât şi în raţiunele ulterioare ce voiu destolta con-! 
tra Papismului, cred util să pun sul) ochii sei, 
chiar originalul text. a tălcuirei canonului Sino-. 
dului din Sânta Sofie: 

„Pentru' ca să se împace multele smintele ŞI 
prigoninile ce. urmase atuncea, în Răsăritana ŞI 
Apusana Biserică, într6 Neculai al Romei ŞI A- 
drian, și între Totie al Constantinopolei, între ea- 
vii, întăea pricină au stătut Eparhia Bulgariei. 
primul canon al Sinodului din Sofia r&nduește, ca: 
câţi clerici sau wmireni sau episcopi Sau afurisit, 
ori Sau caterisit, ori sau anatematisit de Papa 
loan al Romei, atât. câți se află în Buropa, câţi 
șI în Asia şi în Africa, aceștia se fie afurisiţi și 
caterisiţi și anatematisiți și de Fotie al Constan- | 
tinopolei. Aşizderea, și câți ca aceştia ori în care 
parte de loc, sau afurisit, ori sau caterisit, ori. 
sau anatematisit de cel al Constantinopolei, să fie 

. alurisiţi, caterisiţi şi anatematisiţi și de Papa hRo- 
„mei, fără a se strămuta privileghiile Bisericei: Ro- 
manilor şi a le Papei, nici acum nici în viitori- 
me, a fi, adecă, anteiu el. cu rândueala cinstei decât 
ceilalți patru Patriarchi.—Inse, acestea atunci se 
lăcea când Biserica Romanilor, nici în credinţă 
eresise, nici cu noi. Răsăritenii se prigonea.' lavă 
acum nici 0 unire Sau . împărtăşire avem noi cu
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dânsa pentru ereticeștile dogme sub care ea a 
căzut“ =), 

" Admirabilă, creştinească şi dreaptă parte fră- 
 ască în Qfurisire“, „caterisive“ şi „anatemati- 
Sire,“ și-au făcut Scaunul Roman cu: Scaunul Con- . 
stantinopolitan !... Sermani creştini ai veacului al 
VIII-le din Europa, Asia și Africa! cu ce chiote 
drăceşti şi cu ce "chinuri îngrozitoare n'aţi mai 
trăit voi pe acest pământ, doue înfricoşate aturi- 
iri, doue îngrozitoare caterisări și doue înspăi- 
mântătoare anatematisiri, avend spănzurate pe gâ- 
tal și grumazii voştri, după îndoita poroncă ve-: 
nită, una, de la Scaunul Pontificelui Apusenei ere- 
dințe, ia» alta de la Tronul Răsăritenei ortodosii!l... 

Combaterea și critica ce-o fac sub acest ra- 
port, memoriului, este, o recunosc, severă, dar bine 
meritată, 

O esplicare, deci, mai detailată în privința 
canoanelor, o cred necesariă. 

Ce ne zice memoriul ? 
Memoriul Sântului Sinod ne zice „că canoa- 

nele Bisericei noastre sunt. comune cu canoanele 
„Bisericei latine&, - 

Aserţiunea aceasta o găsesc prea absolută; 
dar să nu discut, ci să o priimese în. generalita- 
tea ci, aşa după cum 0 stabileşte înalta noastră 

“autoritate eclesiastică. | 
"Lac conclusiune ajungem cu această aser- 

țiune? 
Ajungem la conclusiunea € că: creștini sunt Ca- 

tolicii, — creştini suntem şi noi; “că şi unii şi al- 
ţii recunoaștem pe Christos de întemeetorul Bi- 

*), Din Pidaliou, şi anume „tăleuirea asupra primului 
canon a Sinodului din Sânta Sofie“,
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sericei legei celei noue; că şi unii şi alții recu- 
noaştem aceea ce zice Sânta Scriptură, anume, . 
că: - Ohristos este capul Bisericei, și că Biserica 
este ţr upul, mireasa, Soția li Christos.“ 

Dacă Christos este unul, și dacă Christos 
este capul Bisericei, și Biserica este trupul lui, 
atuncea, zic. din preună cu defunctul mitropolit 
Șaguna „că prea firește urmează că și Biserica 
intemeetă de Christos este una, adevăr ce să do- 
cumentează şi cu cuvintele proprii ale Domnului 
nostru Christos carele cu tot prilejul a cuvântat: 
despre o Biserică, - despre o tumă şi un staul 
al oilor, despre o viaţă, despre o Imperăţie ce- 

„vească, despre un Botez și despre o cominecatură.* 
Iată principii comune şi catolicilor și. noue. 

Stau cu ochii pe compendiul de drept canonic 
a lui Andreiu Baron de Sagună, ilustrul mitro- 

„polit al Ardealului şi Transilvaniei, despre a că- 
ruca înțelepciune și zel neobosit; pentru Biserica 
Ortodoxă din Transilvania, nici Sântul Sinod nu 
sc îndoește, şi estrag prescripţiunele tradiționale, 
comune, și catolicilor creștini apuseni, şi noue 
catolicilor, creștini. răsăriteni %), | 

„Însuşi Christos a prezis lăţirea Bisericei asemă- 
nându- -0o cu impărăţia Ceriurilor, cu grăuntele muştaru- 
lui carele când se samână, este cel mai mic între toate 
semințele, iar dacă creşte, este mai mare între toate 
verdeţile *%), asemănându-o mai departe cu aluatul, . pe 
care luându'l muerea Pau pus în trei măsuri de fină, 
pănă ce s'au dospit tot; şi in fine, cu năvodul aruncat 

», Espresiunea catolici, creștini apuseni, Şi catolici, ereş- 
tini răsăriteni, o intrebuinţez inadins, căci o văd 
consacrati prin Pidalionul nostru: „Catoliceasea Bi 
serică a hu Christos.“ 

**) Nu ştiu, dacă, botaniştii din zioa, de astăzi impărtă- 
șosc Şi  gisesc nimerit această comparare.
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în mart, în care s'au adunat tot feliul de peşte. Mai 
departe, cetim iu trimetirea Apostolului cătră Romani: 
„că în tot piimăntul cu cșit vestirea, şi la marginile 
lumei cuvintele lov.“ De aice urmează că cuvintele 
“Mântuitorului s'au adeverit, cu care au încredințat pe 
Apostoli „Că se vu propovedui Evungelia, Impărăţia 
Cerurilor, în toută lumea, întru miirtuvia lutuvor neu- 
murilor.* De aceea Apostolul Pavel scrie cătră credin- 
cioşi, zicând: Voi sunteți născuți a doua vară, nu din 
sămânță slricăcioasă ci nestricicioasă prin cuvăntul lui 
D-zcu celui viu carele pitrece în veci: pentru că tot 
trupul este ca iarba, și toată mărirea omului ca floarea 
erbei; uscalu-sauw iarba, şi floarea ci a cizut, iar cu- 

„văntul Domnului rămâne în veac, și aceasta este vestit 
întru voi. | | 

Tată, deci, că magniticul Pontifice din Roma 
făcând propagandă pentru Biserica lui Christos, in- 
duplineşte o misiune impusă de Christos chiar, 
Dumnezeu, şi al creștinilor apuseni, şi al creştini- 

- lor răsăriteni, . . | 
Urmez mai departe spre a face cunoscut ler- 

torelui : și probloma Bisericei, după teologii cei 
mai noi. | - 

„Problema Bisericei este pregătirea indivizilor ci. 
„Spre moştenirea Impărăţici lui D-zeu, şi spre lumina- 
rea lor prin povăţuiri în înţelesul învățăturilor lui Chris- 
tos, și adecă: ca creştinii se caute inainte de toate Im- 
părăţia lui D zeu și dreptatea, să, fie adevăraţi închină- 
tori de D-zeu, căci nu tot cel ce zice: „ Doamne, 
Doamne, va  întra întru Imperătia  Ceriurilor, ci 
cel ce face voea Tutilui, cavele este în Ceriurit; 
să, priceapă ce este Impărăţia lui D-zeu, ca adecă accea 
nu este mâncare sau băutură, ci dreptate, pace şi bu- 
curie întru Duhul Sânt; să iubească pe Domnul Dum- 
nezeu cu tot sufletul și cugetul, iar pe de-aproapele ca 
pe sine însuși; să crează și să.se boteze, căci carele 
va crede și se va boteza, acela se va mântui, iar 
carele. nu va crede și nu sec va boteza, acela se
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va osiudi; să știe, că cele de căpitenie virtuţi creş- 
tineşti” suut aceste trei: credința, dragostea şi ncidejdea, 
insă cea dintăia şi cea mai mare este dragostea, căci 
se zice că dragostea este împlinirea, legei, şi căci Duwm- 
nezeu este dragostea ; Şi care remâue în dragoste, “acela, 
remâne în D-zeu, şi Dumnezeu iu el... Scurt, problema 
Bisericei este a deştepta în creştini năzueala pentru 
perfecţionarea sufletească şi intelectuală: petru imbo- 
gățirea minței cu cunoştinți reale, și pentru cultivarea, 
inimei și a simţimintelor lor *); -a face pe ei străini, 
pe cât se poate, de ori și ce. slăbăciuni şi patimi, : 
diştepta în ei părere de reu pentru. pacate comise, şi 
năzuinţe a aduce _roduri vrednice de pocăință; şi iu 
fine, a face din om pe omul simţitoriu şi cugetătoriu, 
că este plismuit după chipul Şi asemanarea, lui D-zeu, 
carele voeşte, ca toţi oamenii. să fie fericiţi și să vină 
la cunoaşterea adevărului, căci astfeliu vieţuind omul, 
va corespunde destinului seu, şi se face mădulariu vrod- 
nic al Bisericei, care este trupul lui Christos. 

Adevărurile aceste pe care le. reproduc după . 
Saguna, dacă vom scoate afară interpretarea: MO- - 
dernă eșită din luminaţii sei crieri, nu numai că 
nu se contestă, dar apoi, ele,. formal sunt. recu- 
-noscute și de Biserica noăstră.. 

Prin urmare, -cănd Papa de la homa.. face 
propagandă. și voeşte să lăţească Biserica lui 
Christos, el iși îndeplineşte o. datorie sacră, cei 
este impusă; precum și. noi, când vom face pIo- 
pagandă ca să lățim tot Biserica lui Christos, 
iarăș ne vom îndeplini o datorie sântă. - . 

lată legea Bisericească. A ne. ţinea. pe de-v- 
parte de dânsa, iar. pe de alta, a ruga pe guvern 
să nu admită propaganda catolicească, este a viola 

_%) In unele atribute, .giisesc pe ilustrul archipăstoriu ca 
modernizat rolul Bisericei. Fac această observare ca 
se asigur pe Sântul Sinod că tot a rămas în mine - 
n rugină din ortodocsia strămoșască,,.
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chiar ordinul dat de Domnul Nostru Isus Chris- 
tos pentru lăţirea Bisericei sale. Nu puteţi, deci, 
inalți Prelaţi, în ordinea aceasta de idei, se com- 
bateţi lățirea, Bisericei lui D- -zeu, căci această Bi- 
serică nare și nu poate avea hotare naționale ; 
„că în tot pămăntul au eşit vestirea Apostolilor și 

„da marginele Dumei cuvintele lor. că se tu propo- 
vada  Fvang gelia, Duperația Cerurilor, în. toată. lu- 
meii, într a tr tură iu tuturor nedanu io. "*. Misiunea - 
aceasta, e ca „Se zio aa, este de esenţa _Bisericei 

ca, răsăriteană, Ia ordinta acetista de idei prin- 
cipiul de naţionalitate, de suveranitate națională, 

“nici poate. fi conceput. Biserica și religiunei 
noastră i „adusă cu noi în Dacia de la veche Romă 
cr: reştină, *) aceasta ne invaţă ȘI această învețătură 
mă, fost și nici a pulut [i altorătă ! prin sinoadele 
ctumenide * și prin canoanele Sânţilor Părinţi. 
E Cât timp, deci, Sântul. Sinod, nu Ya veni să 
desmintă adevărurile de imai sus, ci să va mărgini 
numai să ne Înșire vaze teatrale „că sc culcă Sfiu- 
dle cuhoine pr n numirea unui mt opolit catolic cu 
tiu „de- al Bucureştilor... « că pr in această nu- 
mire Sur aalu dis cțul cel mai mare pentru Bi- 
strica „Naonuilă TOMÂNĂ.u.. CĂ mai este de crezul 
că uajiunea română va, tolera; 0 ascihinicay decădeie 
4, Biseru Ice sale Rafibiiuleeaa noi, cei te suntem, U- 
nii Rumiţi A feciori de bani gata“ alţii cu mintea 
Sfâleilăe alții cu “idei resorălitoai 0 “alții CU Cit 
nOȘinți superficiale“ deprinși cu declamațiinele: dra- 
matice,. siliți vom fi să stăm cu braţele. încrucișate, 
şi intorcându- -ne cu “mintea "lu recomendatele prin- 

*) Espresiunele sunt: proprietatea. rivalului meu în şti- 
ința teologică, inaltul Prelat de la Roman.
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cipii de ortodocsie ale strămoşilor noștri, cării, în 
toate zilele, mergeau la Biserică și cântau la strană, 

“plecând genunchii noștri, și rugându-ne cu evan-: 
ghelistul Luca „pentru cei ce ne fac nouă necaz,“ 
ne vom închide ca într'o scoică în strămoşusea or- 
todocsie, și vom admira cuvintele raportate de c- 
vanghelistul Mateiu, şi anume acele, prin care Dom- 
nul isus Christos din: muntele Galileei, poroncind 

„ucenicilor sci, le-a zis: „Drept aceea, mergând, în- 
vățaţi toate neamuiile, botezândui pre 'ci în nu- 
mele 'Latălui și al Fiului și al Sântului Duh, în- 
vățândui -pe dânșii să păzeiscă toate câte am: po- 
roncit vous; căci, iată, că cu cu voi sunt în toate 
zilele pănă în- sfârşitul veacului, amin! 

Logica Bisericească, iată unde ne duce. Sun- 
tem, în neputinţă, după legile Bisericești, să oprim 
pe Papa să numeăscă un "mitropolit, un 6pis- 
cop, dându-i, binc înțeles, o boerie pur bisericească; 
căci, Christianismul, ortodocsiz strămoşilor . noștri 

„adusă în Dacia de la vechiu Romă creștină, nu 
recunoaşte „Biserica națională,“ ci o Biserică creş- 
ină, tără de hotare de neamuri. In zadar veţi 
striga : | Se 

»Se'-gripăm pe lângă uoi pe toţi oamenii de bine 
care'şi iubesc ţara şi Biserica, naţională și sunt duşma- 
nii corupţiunei; să grupăm mai âles toată inteligenţa, 
clerului nostru; să o puitem la lucru prin predicarea 
cuventului lui D-zeu prin Biserică, prin conferinţe” pu- 
blice, pentru cler şi popor, spte a tace cunoscute peri- 
culele, ce amenință societatea noastr, prin uitarea şi 
-părăsirea învăţăturei şi moralei eci sănătoase a chreş-" 
tinismului ; prin presă, spre a deştepta opiniunea pu-. 
„blică în favoarea bisericei noastre naţionale, care este 
din multe părţi amenințată, şi spre a deştepta iu păs- 

: torii noştri cei sufletești conştiinţa datoriei lor de das- 
cali și pedagogi ai moralităţei, cu fapta şi cu cuvăntul, .
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| păstori cari după cuvântul Domnului Christos, păzesc Și 
inzrujesc de turma lor, iară nu năimiţi, carii. wau grijă 
de oile lor, nici când văd că vine lupul şi răsipește 
turma și ucide oile. Cu cât vom da mai multe sewne 
de viaţă duchovnicească, şi cu cât mai mult ne vom face 
datoria noastră de conducători spirituali pe calea vir- 
tuţilor chreștinești, cu atâta mai mult se. va. apriude 
dragostea, și stima, creștinească, asupra clerului și a bi- 
sericci naţionale; ca va deveni o adevărată glorie pen- 
tru nație, și dușmanii ci nu o vor putea cuceri, căci va, 

“fi o cetate tare şi nenvinsă.“ 
In zadar, repet, veţi striga și veți inşira la vorbe 

ce sunt nu numai late și vagi ca cele ce le-am 
reprodus, dar care mai pot şi da naștere la, animale 
discuțiuni: în zadar veți face apel la suvermul or- 
todocs al țerei, de ori ce culoare politică ar fi 

el... Guvernul acesta” va fi în drept se vă respingă, 
zicându-ve: „jaloba voastră cuprinde un potop «de 

„cuvinte intri un „pustiu de:idei; nu pot nimica se 
vă lac contra propagandei catolice, căci Domnul 
nostru Isus Christos, Dumnezeu, Și al Catolicilor 
și al nostru, mă oprește!.. Și prin urmare, după 
cum Vaţi presentat la guvern în numele Domnu- 
lui, capul Bisericei, tot în numele acelueaș Domn, 
cap al Biseri icei, veți fi congediaţi ; și chiar ouver- 
nul vă poate zice: fiind că vaţi titluit dascali ŞI 

_pedasogi ai moralităţei poporului, ve interzic pe 
viitorime a ve mai da această calilicare, căci meo-aţi 
făcut o cerire contra moralei creştine, așa după 
cum videm această morală, stabilită prin seriorile - 
christianismului primitiv. 

| Puteţi să faceți pe toată ziva „câte o enci- 
„clică ca cea de la 15. Iuniu trecut, și se strigaţi 
„că religiunea să; discreditează!.... şi cu toate aceste, 

din cercul acesta în care ve țin iuchiși, nu veți 
putea eși triamfători! ...
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lar dacă veţi părăsi terenul canoanelor, te- 
„ren pe care luptând, cum videţi, suuteţi bătuţi, 

şi ne voţi ţinea numai limbagiul de la pau. -85 
din memoriu, unde nu pomeniţi. un singur cuvânt 
macar, despre ortodocsia strămoşască, dar se zice, 
şi bine se zice ceea ce să zice, anume următoa- 

“rele: „ Voi noi oare şi trebue oure să csistăm cu 
națiune, națiune română, liberă și independentă în 
noul regal român, prin noi înșine, prin puterile nous= 
înc fisice şi morale, cu tradițunele și obiceiurile 
nouste cele bune, clronomisite de lu moşi și stă- 
Moși, cultivându-le şi inobilăndu-le“ O! atuncea, | 
față cu un aceminea limbagiu şi cun aseminea 
angajament de a cultiva și inobila pănă şi tradi- 
(iunele şi obiceiurile noastre cele bune, fiind in 
joc un suprem interes naţional şi social. noi, nu- 
miții resvrătitori, noi, porecliţii fugari de la legea 
străbuuă, noi, cei cu mintea stălcită şi cu cunoş- | 
tinţile superficiale, lăsându-ne iarăşi a ne inspira 
tot de la societăţile străine, adecă de la acele de 
unde ne acuzaţi Cam cules ideile ante-creştine, 
„cu ajutorul raţiunelor de stat, raţiuni care nu 
sunt creştineşti de răsărit, nici creștinești de apus, 
nici jidoveşti, nici turcești, nici englezeşti, nici 
prusieneşti, nici franţuzeşti, nici italienești, nici 

- vosieneşti, nici serboști, nici bulgărești, ci ptinei- 
pii esenţiale esistenței și conservărei a ori cărui 
slat, cu ajutorul unor așa de puternice raţiuni, 
vom şti, uebuința' cerând, să poftim -binișor, fără 
sei pomenim de-un canon macar, pe mitropolitul 

„catolic, peste care aţi dat navală cu ante-creşti-. 
neasca pornire, şi chiav cu lipsă de candidă pO- 
liteţă, se facă frumușel 0 stânga în prejur, şi 

“să treacă, fără multă vorbă, granița în patria
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geminilor noștri re-strămoși, Romulus şi Remus. 
— 0! ce negrăită bucurie!.... De nu mă'nşel, 

vă văd, „acum, faţa, venerați şi măreți Păstori, mai 
veselă, și surizându! ni, sunteţi î în mare nerăbdare 
ca se mă ascultați pănăn Sfârşit. Puţină, însc, 
pacicnță; am. o mică formalitate cclesiastică de'n- 
deplinit: ca sencep aptrarea, trebue iarăși mui in- 
tăiu să vă cer. canonica binecuvântare ca se'mi le- 
păd „aulereul de Anagnost* cu care, credincios 
păzitoriu al ortodocsiti strămoșești, am fost silit se 
membrac când pentru prima oară n'am presen- 
tat inaintea. 'Leofiliilor Voastre, în Sântul Sinod, Spre . 
canonica combatere a memoriului ;— și așa, seni 
re-ieu iarăși pantalonul de mirean, în care mă simt 
și mai comod,. și—tainic vorbind—inbracat, fiind 
în costum european, pot să urmăresc pănă în an- 
lica și clasica Romi pe Sanctitatea Sa Prelatul 
Catolic, carele, intocmai ca și un diavol de-a do- | 
minicanului Sprenger, a tulburat și smintit; cano- 
niceștele voastre cugetări in așa grad, în cât în 
păstorcasca voastră, solicitudine, uţi fost crezut nu 
numai că lupul a întrat in staul, dar apoi a şi in- 
ceput ca un turbat balaur se spârcue din pribe- 
gitele și slăbitele în credinţă oițe şi miclușei ai 
Lurmei Mântuitorului omenirei !!,... 

“ȘI acum, când mă videţi imbracat europeeneşte; 
vă cor voce să vorbesc în numele Suveranilăţei Na- 
ionale, şi numai în numele acestei Suv oranităţi, 
de cate, cu regret trebue se Yo spun, nu voiți să 
ţineţi în destul samă, căci pe de-o parte vă tâu- 
guiţi că din cauza secularizărei averilor, Biseric: 
a perdut independența ci morală și materială, iar 
pe de alta că trăiţi în „nație și pentru nație,“ iu- 
vinuind' în acelaş timp pe nedrept și pe tineritul
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român că persecută Biserica noastră națională. 
Deci, astăzi, când nu mai esistă alianța între Drop- 
tul divin și dreptul uman şi nu putem mai mult 
să no punem pe terenul relicios şi al Canoa- 
nelor, teren pe care, după duhul veacului, e- 
rau nevoiți a se pune strămoşii noștri având pe 
mitropoliți și pe episcopi în cap; deci, astăzi, o re- 
pet, când Suveranitatea Naţională a devenit foarte 
egoistă şi capricioasă, şi nu voește mai mult, să'şi 
imparță, niei săşi abdice prerogativele, dacă sun- 

“leți profund convinși de cele 'ce ziceți prin me- 
moriu că frăzfi în nație și pentru nație, lasaţi-m&. 
atuncea se vorbesc în numele acestei nații, și în- 
cetați de-a mai trimete această nație să iec esem- 
ple, în ce priveşte inflorirea Bisericei ortodoese de 
răsărit, din Rusia, Grecia, Serbia şi Bulgaria, căci 
positiv prin acele ţeri, separarea între dreptul divin 
și dreptul uman nu este încă operată, sau dacă 
este operată, această separare este departe de a 
fi accea ce noi românii înțelegem, după principiile 

„noastre de drept public și constituţional. 
Aceste odată zise, intă în mari liniamente, i-. 

deile și principiile de care cu toții ar îvehui să 
fim pălrunşi, când ne rădiciim voacea Spre a com- 
bate Papismul. Me voiu sili de a espune aceste 
idei şi principii în o formă care să fie lesne de 
înțeles și de cătră acei cari cred că ar comite un 
pacat de moarte dacă pe lângă canoane şi alte 
sfinte cărţi bisericeşti. vor mai coti și alte lucrări, 
cugetări omineşti. | 

Suveranitatea naţională, înalți Prelaţi, în re- - 
gimul nostru constituțional, este na numai supre- 
mul, dar şi esclusivul “judecătorin în tot ca priveşte 
interesul public, interesul social. Eu, și numai ea,
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are dreptul de a defini și. clasifica interesele so- 
ciale. - Și pentru ca, de lanceput, să vă liniștese 
sufletul întristat și impacientat, nu voiu lipsi dea 
declara că vâd în religiune și în instrucţiune, pri- 
mele şi cele mai mari interese ale ori-cărui po- 
por: cu alte vorbe, că religiunea și instrucțiunea 
sunt niște interese care concern omenirea întreu- 
ă, şi nu numai pe o naţiune determinată. 
„Din această premisă. trag viderat consecința. 

că legislatorii tuturor țerilor, dacă își inţelee inal- 
ta lor misiune, sunt datori să se preocupe, în pri- 
mul loc, cu regularea acestor done mai grave din- 
be gravele interese: sociale. Cum, înse, vor putea 
îl Să se preocupe. cum vor putea dânșii se: știe 
dicta o. disposiţiune, lua o mesură cât de ne'nsem- 
nată, dacă în regularea acestor grave interese nu 
vor avea în de-aproape videre și nu vor fi dotați. 
cu darul, în adevăr, dumnezeese, de a apreela la 
justa sa valoare starea morală, intelectuală ŞI [i- 
sică a popoarelor lor respective. asupra cărora sunt 
chemaţi ca se legifere? Făcând această observare 
implicitamente semnalez şi diferința ce esistă în 
vegularea acestor interese la diferitele popoare. 
Intran cuvânt, toate națiunele negăsindu-se în 

„aceiaș posiţiune morală, intelectuală şi materială, 
reeularea acestor doue necesităţi sociale, la rândul 
ei, nici ea nu poate [i identică, ci necesariamente 
și ea va: variă de la un popor la altul. 

„Adevărul acesta îl cred și demonstrat prin 
simpla lui numai enuneiare. 

Odată ce conservăm în mintea noastră micul 
„acest capital de adevăvuri. putem fără. de 'nici o 
teamă că. vom remănea în drum, să intreprindem 
un scurt. voiaj la diferitele naţiuni ce, cu cuvânt
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sau făr de cuvânt, se consider ca cele mai culte 
şi mai luminate State din lume. Anchetă ce vom 
face-o în aceste state, „departe de a. operă vre-o 
scădere în capitalul de. idei cu care an plecat, 
din contra. are să ni'] sporească în așa erad, în- 
cât Papismul are să se vază vedus la o estremă 
sărăcie în raport cu avuţia de idei ȘI de aderă- 
vuri culese din ancheta această internaţională. 

“Plecând. peste hotar, în ţerile pe unde ne 
oprim. ce văd ochii şi ce constată mintea noastră ? 

Ochii văd și mintea constată: că religiunea,: 
- spre esemplu, into țară, este atât de intim le- 
gată de Stat, încât pănă şi stabilimentele ce ea le 
crează, sunt, din chiar momentul fondațiunei lor 
considerate ca nişte stabilimente publice, pe când 
în altă ţară, religiunea fiind separată de Stat, Bi- 
serica nu este decât 0 -asociațiune =de fideli ce'și 
trage toată forța din forţa credințelor individuale. | lată o deosebire. Să ne mulțumim dea o 

* constata, şi să trecem mai departe. | 
„În boul acest roiaj, iarăși ochii văd ȘI mintea 
constată că pe când, într'o ţară, cavitatea, miloste- 
nia, stă în sarcina religiunei și a Bisericei, scop 
pentru care teritoriul acestei țeri este înzestrat nu- 
mui cu stabilimente pioase, stând la poarta fie- 
cărei mănăstiri regimentul. de-ealici cu mânile în- 
tinse ca să'şi primească tainul de pâne cu. care 
săşi hrănească netrebnicul lor trup— în altă ţară, 
din contra, cavitatea publică o întâlnit esercitân- 
du-se de Stat chiar, în marginile cele mai ves- 
trînse.... Cu sufletul meu de ortodox, crescut nu- 
mai cu vieţele Sânţilor, cu inima pătrunsă de du- 
vere, m& opresc puţin în loc. spre a întreba: pe 

“legislatorele acestei ţeri: pentru ce este el așa de



176 

econom în milostenii? Respunsul seu de și laco- 
nic, îmi -isbeşte, totuși, imaginațiunea: pentru că— 
îmi respunde acest legislator— prin milostenia, prac- 
ticată la vecinul meu, suveran și exclusiv apre- 
ciatoriu la dănsul acasă, după cum şi eu sum la 
minc, în loc să fi văzut stimulată activitatea, indi- 
viduală, din contra, am observat o încurajare spre 
trăndăvie, isvor a nenumărate rele.“ — Auzind a- 
cest respuns, în ortodosia mea primitivă me-am 
zis. mie însumi: puţină noțiune de uconomie so- 
cială au mai avut strămoșii noştri, și încă şi mai 
puţin scrierile Sânţilor-Părinţi.... 

Am trecut înainte, în alt Stat. Pe când con- 
“stat că aice învățământul și educațiunea publică 
sunt prima datorie și toată înerijirea Suveranităei 
Naţionale, și legislatorele, organul acestei suverani- 
tăți, refuză dreptul de a se face învățători acei | 
care mau dat dovezi de capacitate și moralitate—, 
în ţara vecină, din contra, înv&țămăntul este lăsat 

„pe mâna celui întâiu om de pe uliţă, fie el chiar 
și un scapat din Oenă, cum și pe mânile unor 
corporațiuni religioase, care corporaţiuni în loc să 
crească și se educe pe copil spre a pricepe el, 
când. va ajunge la etatea legiuită și va deveni ce- 
tățan, ce este: libertateu politicii și civilă, colecti- 
vităţile aceste religioase fane din bietul copil un 
sclav, un instrument orb în mânile Bisericei..... Faţă 
şi cu această constatare care se leagă așa de strîns - 
cu cestiunea Papismului, iute mă'ntore în țara stră- 
moşilor mei ortodoxi răsăriteni, și prima, întrebare 
ce-o pun concetățenilor mei, este următoarea: 

In starea aceasta: de lucruri atât de variată, 
persoanele aceste juridice, corporațiunele aceste 
fie ele de natură civilă, fie ele de natură reli-
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gioasă, pe care le-am văzut create şi tolerate de legislatorii ţerilor pe unde am umblat, inspirați  ne- greşit fiind aceşti legislatori, de la sentimentele: ŞI prejudicăţile naţiunei lor respective — aceste cor porațiuni, aceste persoane juridice ar putea ele să fie admise şi recunoscute, cu caracterul şi in- dividualitatea, lor, în mijlocul și în sinul micului nostru Regat, unde noi, popor român, în deplina | noastră libertate și suveranitate, am constatat. că esist idei și simţiminte cu toţul contrarii... Mă- „năstirile, spre esemplu, acele stabilite intr'o ţară catolică, unde călugării slăviţi sunt intocmai ca niște adeveraţi îugeri, ar putea ele să fie admise, cu titlu de persoane juridice, şi să infecte țara noastră, țară în care mănăstirile ŞI călugării sunt priviți— resping cuvintele. de lepră morală, — dar "voiu zice că după chiar memoriul Sântului Sinod Se tecunoaște că necesariu ar fia li se da un alt rol și o altă destinațiune?,,. | | In deplina şi esclusiva mea suveranitate și nencetat cu mintea pironită la interesul meu s0- cial, ajun la conclusiunea: Că libere sunt țările catolice să “și: păstreze mănăstirile cu riscul de Ași perpetua ienoranța, fanatismul, mizeria; căci, in Yoea și suveranitatea lor stă ca se o facă,... dar liber și suveran sm și eu, tănăr regat, care. de loc nu. împărtăsesc această credință oarbă, se statornicese la fvuntariile națiunei mele, un cordon Sanitaria spre a me apara contra unei contagiuni, după jurisconsultul și filosoful Laurent, mai rea, "decât ciuma chiar. | - 
Iată consideraţiani de „drept, de. morală, de politică, după care esistenţa persoanelor. juridice pe care legistatorele unei țeri le găsește : nu nu- 

m
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mai utile, dar şi necesariu ca să le creeze sau 
să le tolereze, iată considerațiuni din care neape- 
vat trag consecința că esistența acestor persoane 
juridice marginită cătă să fie numai în hotarile 
acestei țeri *). 

„_— Dar în ancheta ce mărturisești  c'ai făcut 
peste hotar, prin diverse State—mă intrerumpe un 
membru din Suveranitatea naţională, — constat că 
mai fost și la Roma, căci nu ne spui nimica des- 
pre Biserica catolică, și tocmai despre această Bi- 
serică, Suveranitatea naţională are interesul mare 

„să știe dacă ea se crede şi pretinde a fi o per- 
soană Juridică? 

_%). V. Ante-proectul de revizuire a Codicelui civil bel- . 
gian, elaborat de Laurent, tom. II, partea II-a „Des- 
pre corporațiuni*.—Vezi de aseminea, „Despre per- 
soanele civile“ in Laurent, Droit civil internaţional, 
tom. IV.--Ilustrul acest profesor şi autor, refusă de 
a întrebuința espresiunea „persoană citilă, moială 
sau juridică,“ espresiuni generalmente întrebuințate 
de cătră autori și jurisprudenţa internațională. Lau- 
rent se servește de espresiunea „Corporațiune“. Es- 
presiunea de persoană juridică, morală, de și nu c- 
sistă in codicele Napoleon, totuşi o videm formal 

„consacrată prin: codicele nostru civil (art. 96, 817). 
„In. legislațiunea noastră veche, această espresiune 
incă esista, (art. 40 cod. civ. Call.); notez că și es- 
presiunele, corporațiune, obstime, erau şi ele intre- 
buințate. - 

Dacă aș trata ex professo cestiunea aceasta a 
persoanelor juridice, n'aș lipsi de a semnala enor- 
mele diferinţi ce esist intre persoana reală şi per- 
soana juridică, Exempli gratia voiu spune aşa nu- 
mai in treacăt, şi fâră de nici .o desvoltare, diferin- 
țele aceste picând sub bunul simţ comun, că per- 
soana juridică nare sex, nu să căsătorește, nu poate 
fi lovită de alienaţiune mentală, nu face voiaj, etc. 
etc. intr'un cuvânt, in afară de drepturile ce legea 
i le conferă, şi in afară de sareinele ce cad in sama 
sa, persoana juridică n'are nici o esistență, este 
neantele. |
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» —lertare! De și, inainte de plecare, -ştieam din memoriul Sântului Sinod Şi din operile ilus- * trului Arhiepiscop Şaouna, precum și din Pidalion, - “că Catolicii sunt şi ii creștini ca și noi, şi că canoanele Bisericei lor sunt identice cu canoanele Bisericei apusene, totuși, în vizita mea făcută sane- tităței sale. Papei în chiar oraşul clasic a Catoli- cismului, me-am sporit, întrun mod ȘI mal simţi- toriu, primitivul meu capital, și iată ce am constatat. 
„— Te-ascult cu toată luarea aminte! . E — Am constatat că Biserica Catolică pretinde „că este o societate perfectă, adecă tun Stat în 

toată puterea cuvăntului.“ Ca, se fiu cât se: poate 
„de scurt în citațiunele ce le voiu face, mă mul- țumesc de aţi cita numai alocuțiunea masnificu- lui Pontifice Piu IX din 17 Decembre, 1860, 
carele imperios *) declară că „Biserica fiind con- 
stituită de divinul ei fondator în o adeverată, reală 
și perfectă societate, nu poate fi.mărginită prin fruntariile a vre-unui Stat, nici poate fi supusă 

“vre-unei puteri civile; că. prin urmare, Biserica 
își esercită puterea, și drepturile sale în mod li- 
ber. și neatărnat in toate părțile pământului.“ | 

„— Cuvioasă teoriă! —se esclamă interumpăto- - rul meu din . Suveranitatea Naţională.— Doctrina 
consacrată prin această alocuţiune cum va putea 
ea-sta în armonie cu dreptul nostru public in-" 

- tern, cu Suveranitatea noastră națională?... Res- punde, căci me-ai promis la plecare că ai să te intorci “un capital de idei sdrobitoriu contra pro- pagandei Catolicismului. | | 

  

*).. Şi Sântul Sinod, nu trebue scapat din videre, cere „imperios“ a, se declara, Biserica română, prin o lege specială că este persoană juridică, 
.
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_—Respund; căci, pe cât am putut înţelege, 
dacă nu mă 'mșel, dorești se atingi, în numele 
Suveranităţei naţionale, grava cestiune internaţio- 
nală, şi anume aceea de a şti: dacă o persoană 
juridică, — (numită de unii și persoană civilă, ȘI . 
persoană morală),— creată de legislatorele unei 
națiuni, are, și poate avea vi'o esistență legală în 
afară de hotarile naţiunei care a creat'o? 

-* —Da! tocmai aceasta doresc se ştiu. 
— Respunsul meu este următorul: | 
Necontestat: de vre-un Stat, este principiul 

„că, în afară de fruntariile teritoriului seu național, 
legislatorele “nu poate absolut esercita, nici o au-! 
toritate. Prin urmare, principiul fiind acesta, naște 

- întrebarea: cum poate persoana Juridică care nu'și 
ține esistența, decât 'din graţia şi din voința nu- 
mai a unui singur legislatore anume determinat, 
să aibă și să “poată: avea o esistență acolo unde 

„această voință legislativă, absolut, este fără de 
nici 0 putere și fără de nici un efect? Ca se e- 
siste o ficţiune universală, “ar trebui ca Statele să 
recunoască și ele un legislatore universal ; Iar, în 
lipsă de un atare legislator care să'şi esercite ne- 
mărginita sa putere asupra tuturor națiunelor, ar 
trebui ca ficțiunea pe care un legislator anume 
determinat o creează, să fie adoptată și de ceilalți 
legislatori. O. ficţiune creată de lege înt'o ţară 
oare-care, este inesistentă în altă ţară, cât timp 

- această ficțiune n'a fost recunoscută și de această 
din urmă țară. O ficţiune universală decretată prin 
voința numai a unui singur legislator, este o im- 
posibilitate juridică; şi nici că lucrul poate fi de 
alt-feliu pentru cine. își dă ostineală de a esamina 
motivele pentru care legislatorele unei. eri. creează
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pe 0 anume persoană civilă; „Corpurile morale, 
—zice cu drept cuvânt Laurenţ ilustrul. şi pro- fundul meu călăuz în această materie—nu sunt 
persoane; dacă voim să le dăm acest nume, tre- buește ca îndată. să. adăogim a zice că: aceste 
corpuri sunt ființe fictive.  Dară, ficţiunea oste o creațiune a legislatorelui; lui incumbă, deci, dato-, ria de a determina drepturile -de care se : bucur 
corpurile morale pe care le crează“ E 

Pot, deci, canoniștii apuseni precum şi cano- 
niștii răsăriteni, se mtoarcă de dimineață pănă ?n 5 sarâ, și de cum înserează pănă ?n dimineaţa. zilei - de-a doua, filele: canoanelor, și să ne zică că Bi- „Serica este un ceva mai mult decât O persoană. 
civilă, că ea formează o societate. perfectă, adecă - un Stat deplin suveran, căci originea puterei sale 
0 ţine nu de la legea umană ci de la legea di-.. vină care a intemeeto, noi pe puterea principiilor „de mai sus de Suvenanitate națională, scurt și cuprinzetoriu li vom respunde:. zfusizne, ficțianel,.. In sistemul de separare a Statului de Biserică, Biserica nare nici g esistență civilă: legalmente 
vorbind, Biserica nu esistă ; pentru -ca se esiste, necesariu este ca legea umană -seti dea Viaţa, 

Prin urmare, când legislatorele stabileşte. ală- 
turea cu persoanele reale, ficțiuni, adecă dă naş- - tere la certe persoane juridice, la certe corpora- țiuni sau stabilimente, cărora li acordă niște a- nume și limitate drepturi civile, legislatorele -o 
face aceasta numai pentru causă de utilitate so-.. cială, și pentru raţiunea numâi că e] găsește lu- 

2 Laurent, V, ante-proectul de revizuire a codicelui civil belgian, precum şi savantele sale studii asupra „dreptului civil internațional. . -
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cru, folositoriu ca se însărcineze pe aceste per- 
soane juridice cu un anume serviciu public. : Și 
dacă ficțiunele aceste, pentru îndeplinirea acestui 
serviciu public recunoscut de Stat, au necesitate 
nu. numai de o certă capacitate, dar şi de bunuri, 
de mezii pecuniare întrun cuvânt, ne aparat vor 
dobândi și dreptul de a posede și deveni proprie- 
tari, fie prin acte cu titlu oneros, fie prin acte cu 
titlu gratuit, drept ce trage după sine ca o con- 

„secință naturală dreptul de a administra ȘI Con- 
tracta, a e 

Din cele ce preced, rezultă viderat că. ideea 
fondamentală care preşede la formarea unei per- 
soane juridice, este interesul social. 

Dar aceste interese sunt ele identice în toate 
„Statele? De sigur că nu! 0 ţară eminamente 
agricolă, cum spre esemplu, suntem noi românii, 
va considera agricultura ca marele ei interes so- 
cial, în timp ce altă ţară care n'are pămănt de a- 

„rat și de samanat, dar are o industiie miraculos 
„» desvoltată, va videa în industrie marele ei interes 

social, și va sta indiferentă la instituţiunele, stabi- 
limentele, persoanele juridice agricole, create în- 
to ţară eminamente agricolă. 
„_* Am zis și o mai repet că fie-care Stat apre-.. 
ciază drepturile şi interesele sale după cum min- 
teia î] duce, având în videre situațiunea sa poli-” 
tică, morală, economică. Ca consecință naturală 
urmează de aice, că imperiul acestor legi rămăne 
mărginit la teritoriul peste care sentinde puterea 
sa suverană. * Legile, deci, care stabilesc persoane 
juridice, corporaţiuni, nu pot se -aihă vre-un efect 
în afară de teritoriul lor naţional, pentru rațiunea 
ușor dențeles că Statul care le creează nare în
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acelaş timp şi misiunea şi calitatea de a aprecia 
trebuințele sociale ale celor-l-alte state; că, întrun 
cuvânt, incompetința sa în această privință este 
radicală. | n 
__—- Te-am. înțeles! Revim'o acum, la Biserica 

- Catolică, | i 
— Aceasta eram chiar se şi fac. 
În România, scumpul meu interumpătoriu, ar 

fi chiar imposibil case recunoaștem Bisericei Ca- 
tolice caracterul de persoană juridică, din. moment 
ce chiar Biserica noastră, formal consacrată prin 
Constituţiunea ţerei, mare și n'a dobândit încă a- 
cest caracter. Persoana, juridică (sau civilă) când 
legea o creează, îi spune în acelaş timp ce aresă 
facă, adecă îi determină și misiunea; în ufară de 
limitele acestei. misiuni, stabilită cum zic, de lege, 
întrun interes social, persoana juridică n'are nici 

„0 existență. Ar fi un ce ne mai pomenit ca o 
persoană juridică creată de o lege străină, să poată 
avea in România o misiune și o capacitate pe care 
legislatorele nostru formal le-au refuzat persoanei 
juridice corespunzetoare, pe care în suveranitatea 
sa a creato %). Aceasta ar fi ca şi cumam zice . 
că străinul are mai multe și mai intinse drepturi, 
în ţară, de cum le are pămănteanul. 

O persoană juridică străină nerecunoscută de 
Suveranitatea noastră Naţională, mare și nu poate, 
deci, avea, decât o existență de fapt. Mitropolitul, 
Episcopul Catolie dinpreună eu templul catolic şi 
cu toți slujbaşii bisericeşti, dacă sunt consideraţi 
ca persoană juridică de legile italiene, la noi nu 

„pot avea nici o existență legală ca persoană juri- 

*). Laurent ante-proect de revizuirea Cod. civ, t. 2, pag. „421, No. 16, a |
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dică, pentru cuvântul acest simplu că puterea le- 
gei italiene espiră la fruntariile Italiei, şi nu 'le- 
gea italiană va fi aceea care se ne spue, noue Româ- 
nilor, de ce avem nevoe, fie în ordinea ideilor mo- 
vale, fie în ordinea. ideilor materiale. 

Merg şi mai departe, şi zic, dinpreună cu Lau- 
rent, că persoanele juridice, corporațiunele străine, 
nici pot avea în România o misiune diferită de a- 
ceea pe care legile noastre o recunosc stabilimen- 
telor analoage pe care noi le creăm în de- 
plina noastră suveranitate, nici să se bucure de 
drepturi mai întinse, Aşa, spre esemplu la noi, 
călugării şi călugărițele nu esist ca corporațiuni, 
adecă ca persoană Juridică. Sin adevăr, cine, 
me-ar putea spune, din puntul de videre Juridic, 
rolul, și mistunea legală ce o are, fie Soborul călu- 
gărilor din monastirea Neamţ, fie Soborul călugă- 

riților din monăstirea Varaticul?.... Dacă starețul de 
la monăstirea Neamţul sau stareța de la monas- 
tirea, Pasorea de lângă București, ar trimete o de- 
legaţiune la guvern, cerând în numele Soborului, 
adecă a colectivităței sale, ca asociațiune de per- 
soane, să deschiză o scoală primară sau un gim- 
nasiu în numele persoanei juridice monastirea Neam- 
țul, sau în numele persoanei juridice monastirea 
Paserea, ce oare le-ar respunde, nu zic ministrul 
de Culte, dar întreg Consiliul de miniștri ?..... Sum 
convins că, după o profundă consultare eu profe- 
fesorii de Drept canonie de prin seminarii, văzind 
pe acești teologi că vin cu nişte teorii ce nu mai 
stau în armonie cu principiile noastre de Stat se-. 
'cularizat, le-ar respunde: „să se'ntoarcă frumușel 
în monăstire să'și caute mai bine de mântuirea,
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sufletului, și se lese cele lumești pe sama lume- nilori 5, o E 
Nare, deci, Sântul Sinod a. se teme de cole- „_giul iesuitic, la care face aluziune prin memo- riul seu. ă | 
Regret că, în această canonică critică, luneită deja mai mult poate decum aș [i voit, Pmi este imposibil să întru în desvoltarea tuturor princi- piilor relative la așa numitele persoane juridice *%). „Ating, deci, numai cestiunea și rog pe Inalţii Pre- laţi din Sinod, din moment ce se fac publiciști, şi” încă publicişti cu autoritate nu numai canonici dar şi științifică, cerând ca Biserica ortodoxă de Răsărit să devină persoană Juridică, se cetească și . cărțile noastre lumești,” după cum şi noi le facem | onoarea de a le ceti căsţile lor bisericeşti, ori cât de triviale și nenţelese ar fi unele din ele. . 

Dacă dreptul de asociaţiune esistă și este cvu- 
€ h. “i Q tu 7 . 9iy 

| *, 

sacrat prin Constituţiune (art. 21), tot acest ar-. ticol adoge a zice: că Românii. trebuese a se COn- forma legilor care regulează esercițiul acestui drept. Știu că nu esistă o lege specială asupra po2s0a- nelor juridice *:%, Din lacuna aceasta a legislaţiunei - 
5). In canoanele din Pidalion formal stă stipulat că mo- - nahii nimic a lor propriu sunt datori a avea, ca u- nii ce sunt „morți lumeii și toată avuţia lor să o afierosească monastirei unde sau tuns, asemenea, și femeile monahii. ! 

**), Și cu toate aceste nu mă pot opri de a nu semnala şi a supune. meditaț-unei jurisconsulţilor noştri ipo- toza când un cetățan român, . de. religiune catolică, ar face o donaţiune sau un legat Bisericei catolice Ant. 811 din Cod, civil este conceput în termini ue- nerali și face parte din capitolul care vorbește des- pre capacitatea de a dispune sau de a priimi prin | donațiuni între vii Și prin testamente, - ***). De-nu mă'nşel, esistă un proect de lege depus pe -biuroul Camerei noastre legislative,
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noastre positive, nu se poate trage altă consecință 
„decât că asociaţiunele “străine care sunt vădicate, 
prin legea, lor națională, la rangul de persoană 
juridică, nau, și nu pot avea, la noi, decât o exis- 
tență de fapt. 

— Pot ele, înse, se fie autorizate de uvernul 
țerei ?— mEntreabă ne-astămparatul meu intrerum- 
pătoriu din Representațiunea Naţională. 

— Intrebarea îşi are însemnătatea sa; şi deci, 
îți respund: Atârnă..... Pot, și nu pot să fie au-. 
torizate.  Autorisarea Guvernului nu le dă nici o 

"viaţă întru cât Suveranitatea Naţională ma confe- 
rit acest drept guvernului. Legea, ca espresiune 
a Suveranităţei Naţionale, în regimul nostru con- 
stituțional, poate numai să dec şi să recunoască 
unei instituțiuni, unui stabiliment străin, caracterul 
pe persoană juridică.  Guvemul nu. poate crea 
ficțiuni naționale, cu atâta mai puţin ar putea cl 
crea ficțiuni străine. 

Prin urmare, în stărea actuală de lucruri, așa, 
chematul Mitropolit Catolic, nu este, în ochii erei 
noastre, decât un simplu muritoriu ; și Biserica Ca- 
tolică pe care o represintă, n'are absolut nici o e- 
sistență legală în ţară, adecă nu poate fi privită 
ca persoană juridică. | | 

Convenţiunea „consulară și de stabilire“ ce o 
avem închietă cu Italia, nici prevede, nici S'a sân- 
dit legislatorele nostru la o asemene ipoteză când 
a închiet acea convențiune, şi a stipulat art. | 
care are în videre numai pe. persoanele reale și 
nu pe. persoanele fictive *). Sistemul autorului 

2 Art. 1. „Va f între România și Italia amicie peipe- 
tuă şi libertate reciprocă de stabilire. 

„Românii fără nici o distiucțiune, vor fi primiţi şi
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german Bar, din tratatul seu asupra Dreptului in- 
ternaţional privat, după care persoanele juridice, 
recunoscute ca atare întrun Stat, au o esistență 
legală şi în cele-lalte State, lăsănd că nici prin 
minte n'a trecut legislatorelui român. când a vo- 
tat acea convenţiune, dâr ca raportor ce-am fost 
in Cameră “asupra acestei convențiuni, afirm că i- 

tractați in Italia, în ceea ce privește persoanele şi 
bunurile lor, pe acelaș picior și in acelaş mod, pre- cum sunt, sau vor putea să fie, tractați în viitor ce- 
tățenii ţărei. | 

„Italienii, în mod reciproc, fără nici o distinețiune, . 
vor fi. primiți și tractați in România, in ceea ce pri- vește persoanele și bunurile lor, pe acelaș picior şi în acelaș mod precum sunt sau vor putea să fie trac- 
taţi in viitor cetăţenii ţărei. o 

„Prin urmare, cetățenii fie-cărui din cele dout 
State ca și familiele lor, daci se vor conforma cu legile țărei, vor putea, liberi, să, călătorească, să pi- „treacă și să se stabilească in ori-ce parte a teritoriului, 
fără ca, in ceea ce priveşte pașpoartele și permisele 

„de petrecere și autorisațiunea de a-și esercita pro- fesiunea, .să fie supuși la nici o taxă, sarcină sau 
condițiune altele, de cât acelea la cari sunt supuși și cetățenii țerei. - 

„Principiul egalităței de tractare pentru cetățenii 
celor două eri fiind recunoscut, pentru tot. ceea ce priveşte esercițiul comerciului și a industriei, in ar- „ticolul J4 al convenţiunei de comerț şi de naviga- 
țiune din 23 Martie 1578, este convenit, că Românii 
in Îtalia Și Italienii in România, vor putea să facă 
comert fie cu ridicata, fie in detaliu, să esercite ori- 
ce profesiune sau industrie, să ia cu chirie Şi să'0- 
cupe  cașele, magasinele, prăvăliile, stabilimentele 
cari le vor fi necesare, să efectueze transporturi de 
mărfuri și de bani și se primească: consemnaţiuni fie, din întru, fie, din țări străine, fără ca, pentru toate sau . 
pentru unele din aceste operațiuni, să fie supuși la. 
obligaţiuni sau la sarcini mai mari şi mai oneroase de cât ăcelea la cari sunt sau vor putea să fie su- 
puși naționalii, afară de precauțiunele de poliție care se intrebuințază în privința supușilor națiunilor ce- lor mai favorisate.....«
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poteza mitropoliei catolice diri București, nici a fost 
in intențiunea părților contractante. . In această 
privință aș mai putea cita mărturia ministrului nos- 
tva de exteme de atuncea, d. Vasile Boerescu, 
din preună şi pe acea a contelui 'Tornielli-Bru- 
zati de Vergano, trimesul estraordinariu și minis- 
tru plenipotenţiariu a Regelui Italiei, pe lângă Re- 
gele nostru, | 

Deci, fie în linişte Sântul Sinod, nare a se 
se teme de vrun tratat internaţional car exista în 
această privință, între noi și Italia. - Șin tot ca- 
zul, promit noului Sinod—căci actualul Sinod, după 
mine, este cu desăvărşire compromis în ochii ţe- 
rei—că la caz când cestiunea Sar pune pe tere- 
nul internaţional, voiu trata ex professo cestiunea, 
cerând din toate puterile mele a nu se recunoaşte 
mitropoliei catolice dreptul de persoană juridică, 
drept pe care pănăn present nul are chiar Bise- 
rica noastră, adecă însăşi Biserica religiunei do- - 
minante a Statului Român... Cât pentru califica- 
rea dată Mitropolitului Catolic de mitropolit al Bu- 
cureştilor, teama de o asemine calificare mi se pare 
o adevărată puerilitate. Ca Papa se confere de- 

numiri de aseminea natură în ţară la noi, fără de 
voea noastră, aceasta sar asemana titlurilor de 
nobleță, de principi, erafi, lorzi, marehizi ce unii 
şi le dau, când călătoresc prin. țeri străine, sau cu 
diplomele de nobleță ce capetele seci şi le cum- 
pără din străinătate, crezind că prin un asemine 
titlu își ridică neamul și ies din rândurile oame- 
nilor de condiţiune proastă!!.... | 

Incă un cuvânt la adresa memoriului. Re- 
cunose, şi le constat spre gloria țerei mele, intin- 
sele cunoștinți teologice ale Savantului Prelat de
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Roman. Dar canonica mea critică care me-a dat, 
cel puţin, o muncă de trei sute oare de studiu, 
ma întărit într'o convingere, pe care nu pot se'n'o 

„comunic cetitorelui, creştin ortodox de răsărit. Ac- 
tualul Sinod, în reorganisarea pe care o reclamă 
să se facă în Biserica noastră, cu toate că. tra- 
tează Biserica catolică în Biserică cosmopolită, to- 
tuși, nu ştiu cum se face, mult se lasă a fi inspi- 
vat de la această Biserică. Așa, faiinoasa formulă 
a contelui de Cavur „Biserica liberă în Stat liber,“ 
formulă pe baza căria Minghotti, unul dinte omi- 
nenții. barbaţi politici italieni, s'a încercat a clădi 
un sistem de perfectă armonie între Biserica Ca- 
tolică și Regatul Italiei, ca Stat liber Și indepen- 
dent; așa zic, faimoasa această formulă, mult; se 
vede, a fost agitat crierul de ortodox răsăritean a 
teofiliei sale Episcopului de Roman. Memoriul 
Savantului Prelat cu toate că, după cum am zis, 
în simțimintele sale de patriot român, com- 

„bate cu vehemență Catolicismul, dacă pricepirea,. 
"bine înţeles, nu mă înșală, mult pare inspirat din 
opera d-lui Minghetti, distinsul om de Stat ita- 

lian. Eminentele acest scriitoriu în studiile sale 
asupra afacerilor religioase, recunoaște” Bisericei 
catolice liberul drept de u se organiza după cum 
ea crede și ințelege; că odată ce Biserica va fi: 
astfeliu organisată, ea va putea tuăi din donaţiu- | 
nele și legatele ce le va obținea nu ea, Biserica, 
ca abstracțiune şi ca substantiv imaginariu, ci 
stabilimentele publice, ce sunt organile. și instru- 
mentile ei, precum mănăstirile, ' bisericile, semi- 
narile, episcopiile, colectivităţile religioase ; în alte 

„vorbe, stabilimentile aceste vor priimi donaţiunele 
și legatele; prin urmare, ele vor avea și dreptul
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de a, posede, de a fi: proprietari, de “a contracta. 
obligaţiuni, de a administra, ete. 

Nu mai puţin fmi pare că teofilia sa Epis- 
copul de: Roman sa inspirat şi din opera „asu- 
pra bunurilor eclesiastice“ publicată de sanctitatea 
sa, monseniorul A/lee, arhiepiscopul din Paris. 0b- 
serv numai că limbagiul acestui arhiepiscop, dacă 
nu altă ceva, cel puțin are meritul clarităței și a 

 francheţei : -Biserica— zice înaltul Prelat, parisian— 
este -0o societate divină, intomeetă de Isus Chris- 

„tos; neputincioasă, aşa dar, este legea umană de 
a face ceva asupra unui lucru ce este divin; căci, 

D-zeu: na dat legislatorelui pămăntean puterea 
„nici de a reforma opera sa, nici de a o fasonă; 
după gusturile sale schimbătoare. 'Leoria juridică 
a Bisericei Catolice o rezumă archiepiscopul Aflie 
in doue cuvinte: Dacă fiinţa morală numită Bi- 
serică are dreptul de a esista ca societate spiri- 
tuală, viderat este că ea este şi capabilă de a 
posede. Sub raportul legal, Biserica nu poate „să 

„fie frustată de dreptul de a dobând.* Și fiind că 
nu Biserica este ființa acea morală care posede 
în. corpore, prin forța lucrurilor va urma ca sta- 
hilimentele careii sunt ei necesarii, cum spre e- 
semplu, seminariile, parohiile, episcopiile, monas- 
tirile: toate aceste stabilimente vor avea capaci- 
tatea necesară de a posede și a fi proprietari, ca- 
pacitate pe care legea nu poate să li-o refuze. - 
Căci, cum legea—se esclamă teologul parisian— 
ar putea ea se reforme opera lui D-zeu? 

Cum vede: lectorele, pretențiunea, în dome- 
niul catolic, este clar formulată, și puternic spri- 
jinită pe Christos chiar. Pe când păstorii sufle- 
tești ai Bisericei catolice vin pe faţă deiși afirmă
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„dreptul că Biserica. spso jure divino este o per- 
- soană Juridică care nici poate peri vre-odată, căci 

este fundată de Isus Christos chiar, savantul Pre- 
lat de la Roman, tocmai în momentul când eri- 
tică Catolicismul şi tratează Biserica catolică de 
cosmopolită, fără de nici o naţionalitate, toemai 
în acel moment să vină a pretinde identic acelaș 
lucru... deșanțată coincidență mi sa părut!... Cu- 
vântul, o ştiu, lipseşte... formula lui Cavur, teoria 
JMinghett, doctrina Aire, nici le-au văzut, nici 
le-au consultat memoriul... dar totuși ideea csistăl... 
“Fiemi, deci, permis de a observa că: într'o ces- 
tiune pur spirituală, memoriul este spiritual, au- 
torele și mai spiritual, iar ceilalți păstori sulle- 
eşti din Sântul Sinod și mai fini și mai spirituali 
diplomaţi !... _ 3 Si 

In adevăr, ilustrul autore a memoriului, după 
ce apasă condeiul spre a demonstra sărăcia în 
care să găseşte Biserica noastră națională, şi după. 
ce propune niște îmbunătățiri, pe care socot inutil 
de“ a le mai analiza și judeca, apoi vine de cere 
să se formeze o casă a parte, o „ Visteriă a Cle- 
rulu“ sub administraţiunea Sinodului, carele, — 
zice memoriul —în înțelegere cu ministrul Culte- 
lor să formeze budgetul Bisericesc... că pănă la 
formarea; capitalului bisericesc din reservele şi e- - 
conomiile de peste an, ţara. se dee pe fie-care, 

„an la casa clerului patru milioane lei... (V. pag. 
106 din memoriu). - . | 

Analizată de-aproape - această propunere, cu 
toate că memoriul se ferește de a -intrebuința es- 
presiunele pe care Biserica catolică le intrebuin- 
țază, nu este mai puţin adeverat că Sinodul um- 
blă—bine înţeles în mod numai spiritual —ca să |
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creeze în Statul Român un dualism „„Sfaf-Sinod“, 
care dualism cu vremea să ne ducă tocmai la 
sistemul Papal. Cerirea ca Biserica română să fie 
declarată persoană juridică, nu e făcută în alt 
scop. decât spre a posede avere în Romănia... şi 
a 0 intrebuința—aice mă servesc cu chiar termi- 
nii memoriului— „pentru scopuri morale, pentru 
cultura și desvoltarea sa, și a poporului“. 

O inocentă reflexiune mai întăiu. 
Cultura şi desvoltarea poporului cred că n'au 

tvebuință de formarea acestui capital ortodoes ră- 
săritean. Prin urmare, rog respectuos pe Sântul 
Sinod se scoată pe poporul mirean din Tezaurul 
clerului, proectat de economistul Prelat de la Roman. 
„Propunerea aceasta de „fise eclesiastic“ nu 

__este 0 invențiune nouă. In această propunere văd 
„venviată Pravila din- 1835 pentru organisaţia 0O- 
„cărmuirei averilor mănăstirești din Moldova, bine- 
înțeles remviată această Pravilă şi prezentată țe- 
vei intro îmbrăcăminte modernă și constituțională, 
In loe de „0 casă chentrală“ statornicită la Mi- 
tropolie, vom avea o casă centrală. statornicită la 
domiciliul Sântului Sinod, carele, spre atare scop, 
va fi declarat de persoană juridică... Memoriul 
când cere „imperios să se declare Biserica ro- 
mână de persoană juridică, înțelege prin cuvân- 
tul „Biserică“ pe chiar Sântul Sinod. Căci, de 
nu mă 'nșel, Bisericele sunt și astăzi, la noi, pro- 
prietare, legile noastre recunoseându-le dreptul 
de a posede, contracta şi administra: sub contro- 
lul Primăriei... Mărturisese, spre ruşinea mea, din 
memoriu Wam prea înțeles cine anume să fie de- 
elavat persoană juridică!... Dar se m& opresc... 
căci, ideea de persoană juridică, de: şi „nperiost
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cerută, este totuşi, enunciată prin fraze eliptice. 
Am relevat'o, numai pentru -ca se am fericita, 0- 
casiune de a putea spune: înalţilor dregători Bi- 
sericeşti, că mirenii în afacerile bănești au un prin- 
cipiu necontestat, și anume, următoriul: Ca se faci 
0 plată valabilă, trebue mai întăiu se știi în mâna 
cui să o faci.—Memoriul cere de la ţară, per- 
soană juridică, patru milioane. 'Para, persoană Ju- 
ridică, ne-ştiind cine anume represintă pe per- 
soana juridică numită . „Biserică Română“, adecă 
în ce mână se efectueze plata, nevoită va fi ca 
se consemneze soma de patru milioane tot în bud- 

„Setul general al Statului, de cheltueli ȘI veni- 
uri... De ce Sântul Sinod -umblă să ne 'ncurce 
contabilitatea generală a Statului, și se mai oblige, 
apoi şi pe Curtea noastră de Conturi când ea va. 
fi chemată a cerceta legalitatea unei cheltueli, 
săși bată capul ca se discopere sensul adeverat 
al unui canon din al VI Sinod ccumenie. prin care 
Sânţii-Părinţi, îi singuri, si-au conferit dreptul 
„de a lega şi dislega“!7... In cele bănești, nu mer- 
ge ca în cele spirituale, și „dacă păstoreasca - ege-. 
monie atrage după sine și datoria a intoarce pe 

„Vaca cea rătăcită și de şarpe rănită a o tămăduie, 
în cele” bănești, după dreptul nostru Constituţional, 
această egemonie n'are absolut nici o supremaţie|... 

Savantul Prelat de la Roman ne afiimă că 
ideile din memoriul seu, esprimă simțimintele 
„relpioase“ și „naționule“ a le întregului Sinod. 
Cere, în „consecință, a se discuta, a se amenda, 
așa încât aceste simţiminte  eclesiastico-naţio- 
nale se devină o' profesiune de credință, o pro- 
gramă a Bisericei noastre naționale, după care, să 
se conducă pe viitorime activitatea și zelul pas-. 

: | . 13
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toral al arehi-păstorilor și păstorilor spirituali ai 
_Romăniei. Mai cere, apoi, ca această programă a 
Sinodului român să se comunice şi guvernului 
țerei spre a cunoaște și el nevoile Biseriei na- 
ționale. - 

"Biserică, națională. e SRO 70 păstori 
spirituali ai României Ortodocse... -Iată, în adevăr, 
titluri și espresiuni mărețe, dar care titluri și es-. 
presiuni, din nenorocire în gura Sinodului actual 
nu sunt şi nu vor fi decât “cb et vocesl... In 
fine, teofilul-autore care personifică în sine toată : 
știința teologică şi toată direcţiunea, spirituală din 
Sântul Sinod, ca sc calmeze nervile iritate ale 
primului Arhi-păstoriu al țerei, ale Mitropolitului 
Primat care le, — după mărturisirea din memoriu 
cel din tăiu s'a mişcat la alarma dată de jurnale 
despre pericolul ce amenință ortodoxia noastră 
din partea Romei Catolice-papiste *%), — în fine, 
savantul autore așezându-se pe Tronul seu de 
„Cezar sufletesc“ cere să se comunice și „Cezarului 
irupesc“ adecă puterei esecutive, programul Si- 
nodului român spre a cunoaște şi ca nevoile Bi- 
sericei naționale ! 

Luaţi bine aminte, ortodoxi Răsăriteni ! ac- 
tualul nostru Sinod să și crede deja aşa de in- 
failibil și așa de sus radicat în văzduh, încât pro- 
gramul seu,. odată votat: de acest spiritual-înalt 
corp, va fi ultimul cuvânt, guvernul ne avănd altă 
datorie decât numai pe acea de al esecutal...... 
„Biserică liberă, în Stat liber...* mare blestăm şi-a 
mai făcut Cavur cu formula sa:  doue autorități 

“ Suverane, față în față: una, BISerical.ua. şi alta, 

Ve Preambulul memoriului episcopal.
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Statul. Prima, apucă în mănile sale, si fatul 
cea de-a de-a doua, brupul omului li... | 

Aș dori se știu, înalți Prelaţi, Guvernul prii- 
- mind programul Sinodului, ce să facă eu dânsul?... 
Negreșit—aveţi semi respundeţi—se meargă cu 
el în mână în sinul Representaţiunei Neţionale, şi 
plecat să se roage, zicând: „Pâstorii noştri su- 
fleteşti din, Sântul Sinod me-au comunicat progri 
mul Bisericei Naţionale. Representaţiunea naţio- 
“mală nare ce discuta, ne-fiind în drept a se a- 
mesteca în cele sfinte, din moment ce Sinodul a - 
vorhit!... Sinod, ce este .nu numai cea mai înaltă 
autoritate, dar ropresintă și pe Biserica, noastră 
„Naţională !.... Votaţimi, deci, de urgență. banii ce 
înalta autoritate bisericească mii reclamă, „peniru 
ca la moment sei duc în casa clerului!... 

Nimic mai clar, nimic mai. simplul. 
| Dar pentru D-zeu! De ce ve mișcaţi, așa de 

- des, buzele, rostind nencetat cuvintele Biserică Na- 
fională dem Mereu ve auz vorbind despre o Bise- 
vică Naţională pe care pretindeţi că Lu personifi- 
cați şi 0 representaţi! . / 

Ei bine! Tnalţi Prelaţi și prea | Sfinţi Părinţi, 
"ceasul a sosiţ. să ne espliciim odată. Şin această 
privinţă : 

Actualul Sinod este o adunare aristocratică, 
destrugătoare simțimentului religios din popor, 
contrariă simţimintelor democratice ale Pactului 
fundaniental, adecă contrariâ Pidalionului nostru 
lumese, ce este, însuși o recunoașteți, mai presus 
de Pidalionul bisericese a Sântalui Sinod. | 
„Nu ve “puteţi întitula Sinod Naţional și nici 
ve puteți mândri Gaveţi misiunea de a lupta pen- 
tru 0 Biserică Naţional Și iată pentru ce:
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Cine zice Biserică Naţională, implicitamente 
zice că Biserica personifică voinţa supremă a na- 
țiunei.... Cum dar, Sinod Naţional poate a se 'n- 

„titula o adunare de doi mitropoliți, de câţi-va e- 
piscopi şi de vro doi, trei. arhierei?,.. 

„Biserica Naţională trebue să iasă din chiar 
„măruntaele cele mai intime ale naţiunei!.... Și na- 
 țiunea ce este şi ce poate fi alta decât compla- 
„xul tuturor familiilor ?..... Monahul este el eşit din 
măruntaele naţiunei ?..... Ştie, și canonic vorbind, 
„poate el ști ce este, dragostea de tată, dragostea 
de mamă, dragostea de fiu, dragostea de-soţ, 
de. soție, de frate, de soră... de ţară întrun cu- 
vânt ?.... Cum? nu su lepadat monahul de toa- 
te aceste naturale și sacre legăminte acăror lanţ 
conservă, perpetuă şi face ca o naţiune să fie tare - 
şi puternică?.... A! In archi-păstoreasca voastră în- 
țelepciune aţi prevăzut obiecțiunea! Și convinși că 
instituțiunea monahală, că despotismul ci, nu mai 
corespunde cu credința poporului, nu uitaţi de a 
face prin memoriu o propunere „de urgentă îndrep- 
fave și punere pe cale morală a monastirilor,“ a- 
decă, asvărliți, după mine, niște fraze goale; căci, 
dacă este se respectaţi canoanele, apoi atuncea vă 
declar că sunteți în neputinţă după canoanele E- 
cumenice. să schimbaţi destinaţiunea atât a mona- 
hului cât și a monastirei!.... Dar pentru ce se mai 
anticipez asupra vieţei monahale, când acesta: va 
fi un punt pe care voiu trata în capitolul III, când 

„mă voiu ocupa de căsătorie din puntul de vedere 
a religiunei noastre, - - Sa 

A radica la rangul de persoană juridică ac- 
tuala instituţiune Sinodală, și a da în mâna a 19 
sau 19 arhierei puterea absolută de a decide do
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a lega - și dislega, fără ca națiunea, preotul de 
mir Şi laicul devotat studiilor filosofico-religioase, 
să poată participa întro aseminea adunare, *) a 
da pânea și cuțitul în mâna a niște oameni care 
după canoanele ecumenice sunt priviţi ca niște 
„norți politicește“, desfăcuţi de ori-ce afecţiune ȘI 
de ori ce legământ de pe acest pământ, ar fi. 
un act de adiverată alienaţiune mentală! ar fi a 

„face din sermanii preoţi de mir, care trăese in 
nație şi penru nație“, căci au femei legitime,. co- 
pii, frați, surori, o familie întrun cuvânt, baza 
societăței, ar. fi, o repet, a face din preoții de mir 
care trag la jug din -preună și alăturea cu noi 
cetățenii, niște adeveraţi iloţi|,... 

De ce n'aţi propus prin memoriu, întrarea 
clerului de mir în Sinod?.... Şi pentru ce se mai 
fac această intrebare când dovedit este că despo- 
„tismul monahal asupra clerului mirean nu dătea- 
„ză de astăzi, ci de secule! 

„_ Dasa-vom noi, societate laică, a se perpetua 
lupta, această seculară, degenerată astăzi into ură 
înverșunață, intw'un adevărat scandal social?... La- 
sa-vom noi, Stat suveran, ca acei tocmai cărora 
li incumbă datoria de a se 'neriji de sufletele 
noastre propoveduind dragostea evangelică și prin- 
cipiile. Christianismului adevărat, . să ne prezinte 

“intristătorul şi uriciosul spectacol - în care îi pri- 
vim stând cu cuţitele scoase intocmai ca și Sfin- 
ţii Părinți din nwmi mai aduc aminte din care 
anume Sinod Tcumenie?,... Dar! 'perpetuarea unei 
aseminea priveliști imorale ar fi în adevăr sur- 
parea desăvârșită a simțimântului religios... Dar! 

5). Imessact este a susţinea că canoanele se opun la o 
așa compunere Sinodală, ai . 

=
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a mai toleră, un minut macar, o asemine, situaţiune, 
ar fi ca şi cum “Suveranitatea Naţională, n'ar avea. 
conștiința, despre adeveratul și realul pericol ce 
amenință societatea: lată, iată, Inalţi Prelaţi, unde 
Și în spre ce, trebuea ca in nfelepeiunea voastră 

să fi fost îndreptată! | 
„Cât pentru Papism, n'am ce alta se vă zic, 
decât se vă intreb: cum : vau putut trece prin 
minte că noi am putea priimi vre-odată despotis- 
mul şi suprematia Scaunului- Papal pe care istoria, 
nil arată mânjit pănă și de sânge!!... Toxinul, deci, 
pe care aţi făcut se resune în toată țara, și cu 
care, recunosc, ați inspăimântat pe acei numai 
care nu si-au dat ostineală de a studia şi de a 
esamina ce este, şi în ce diseredit a picat in so- 
cietatea modernă Catolicismul Papal, daţi-mi voe 
de a vo spune franc, caţi voit să faceţi să ne 
fugă ochii după. o “fantomă, în loe ca dânşii se 
fie deschiși și pironiți, la uraganul cumplit de des- 
binare dintre chiar acei ce să zie diadohii moşte- 

"'nirei Apostolilor, uragan are, de nul va conjura 
Representaţiunea, Naţională, suprema și esclusiva 
judecătoare a intereselor sociale, nesmintit va pus- 
tia cetatea lui D-zeu... 

Și cum ?.... Adivărat oare se: fie că Vaţi ridi- 
cat cu toții în picioare spre a fi strajă Bisericei 
noastre?.... Cum?,... Adivărat oare se fie că com- 
bateți Papismul?.... Dar atuncea de ce vă place a 
calca pe urmele lui, adoptând pănă şi espresiunele 
Capului Catolicismului ?.... Credeţi c'aveţi se faceţi 
pe nație a crede că știți învărti canoanele și 'Peo- 
logia pe degete, din minut ce, cu 0 pompă 'bizan- 

„tină, veţi adresa ciroulări, pe care le veţi boteza 
„enciclice,* espresiune papală pe care nu numai
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nenorociţii preoți de. mir şi acei de prin sate, pen- 
bru care prin memoriu esprimaţi o creștinească 
milă, dar chiar Şi unii dintre protoiereii cei fru- 
mos decorați, nici pănă astăzi nu le-au putut pă- 
trunde adâncimea, noimelor!!.,.. 

Voiţi o Biserică Naţională ?.... Voiţi o autori- 
tate cari juridicamente să personifice Biserica na- 
țională?.... De ce n ați cerut atuncea ca şi naţiu- 
nea să participe în această autoritate?,... Tată pro- 
punerea prin care memoriul trebuea se debute, 
„dacă în adivăr doriți râdicare ca şi înflorirea Bise- 
ricei române... 

O dată această propunere realizată, o dată na- 
țiunea avend representanţii sei naturali în Sinod, 
înbunătăţirile după care suspinaţi, ar veni de la 
sine; căci, națiunea, recunoscătoare n'ar putea lasa 
în sărăcie cetatea cea Sântă, Biserica sa națională, 
nici a fi lipsiţi, de cele necesare ale vieţei, miniş- 
tii și sewvitorii lui D-zeu celui adivărat, D-zeu pe 
care] descoperim șil cunoaştem mai întăiu în si-: 
nul familiilor, odată cu cuvântul mamă şi tată... 
D-zeu, căruea încă de la sinul mumelor: noastre, 
fără se mai fi aşteptat enciclicele Sinodale; ne-am 
deprins a nenchina „În manele val, a Fu 
şi al Sfântului Duh“ 

Aşa și numai așa Biserica română va trăi „în 
nație și pentru nație sdrobind prin chiar numai 
această simplă și națională combinare Sinodală, 
tentativa papală de ași lăţi și îmbogăţi stanlul 
Catolicesc, 

Și acum, Inalţi Prelaţi, când vi le- ani spus 
aceste ca mire ean, fiemi permis să sfârșesc cano- 

„nica această. critică tot în calitatea cu care am 
început.
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“Cuteza-voiu; aşa. dar, a ve cere iarăși spiri- 
tuala voastră hine-cuvântare ca semi lepăd din 
nou haina de mirean cu care, după cum aţi vă- 
zut, am putut urmări pe Mitropolitul Catolice pănă 
la domiciliul Scaunului Papal din clasica şi antica, 
Capitală a Lumei Romane, semi reieu pentru a 
doua oară îmbrăcămintea de Anagnost; căci așa 
travestit, şi în calitatea mea de vechiu cleric, pot 
numai se mă 'mvrednicesc a mă alătură pe lângă 
ie Miniat, ilustrul episcop al Cernicăi şi Cala- 
vritei, %) și să mă înaintez din preună cu elocin- 
tele acest înalt dregătoriu spiritual, pănă în lă- 
untrul Bisericei, la Sântul Altariu, şi de aice, din 

-ăuntrul Altarului, după ce voiu constata din< preu- 
mă cu memoriul episcopal că creştinul adevărat 

“al primitivei ortodoxii nu se mai poate .găsi, se 
complectez și lacuna din programul Sinodal cons- 
tatând cu „o creştinească“ reciprocitate, că cu mai 
multă. greutate se pot recunoaşte astăzi păstorii 
sufletești al ortodocsiei strămoșești!... Așa, şi nu- 
mai așa, cu toții, Qi şi Păstori, ne vom vindeca, 
pe de-oparte de măndria să ne credem unii mai 

„buni și mai sfinţi de cât alții, iar pe de alta din 
lăuntrul Altarului Dumnezeesc, admirănd iubirea de 
adev&r a marelui orator și ilustru episcop din Cer- 

„nica şi Calavrita, intreaga societate laică se aibă 
sufleteasca bucurie de a videa pe suveranii în 
spiritualism mitropoliți, pe iubitorii de adevăr e-- 
piscopi, pe smeriţii rugatorii cătră D-zeu arhierei, 
-căși complectează singuri lacuna din programul 
Sinodului, prin reproducerea adevărurilor elocinte- 
lui orator și ilustru episcop Ilie Miniat, carele, 

%), V, la pag. 141 în notă, biografia sa, şi la pag. 148—147 
clocinta sa predică,
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cu faclia evangheliceştii propoveduiri în mână a- 

"prinsă, de la înălțimea Amvonului Bisericei creș- 
tine ortodoxe de Răsărit, se eselamă zicând: | 
. . . . . . . . . . « . . . . . . . . . e. 

„Deci, vin la, Biserică pănă în lăun= 
tru, la Sântul Altariu!... Aice am nă- 
dăjduit se găsese pe creştinul cel caut, 
între atâţea, arhierei, preoţi, între atâ- 
ţea monahi, şi ierei, carii sunt neamul 
cel sfânt, preoţia, cea împărătească, dia- 
dohii apostolilor, însufleţitele icoane a 
le. lui Christos !.... am nădejde se gă- 
sesc pe; creştinul, şi mai vărtos pe un 
sfânt, pe un sihastru, pe un Ioan Chri- 
sostom, un dascal, un făcătoriu de mi- 
nuni, sau un mare luminător al Bise- 
ricei.... caut, cere, iau sama, dar amar 
mie! Ce văz?.... Ce văz?... Aice văd 
oameni cu mândrie, e ca niște purtători 
de lumină draci, în iubire de argint 
jidovi, în cele trupeşti epicuri, în ne- 

„ înveţătură, dobitoace, la vicleșug draci, 
nu găsesc nici sfânt, nici sihastru, nici 
ficători de minuni, nici dascal, nu să- 
sesc, în fine, pe creştinul care el eautl. 
Dar, o! sfinți părinți, iubiţi fraţi Schima 
aceasta îngerească care putăm, hai- 
nele aceste lungi care ne acopăr, ce 
sunt ?.... - Sunt ele nişte îmbrăcăminte 
fariseeşti, CU făţănie « ca se amăgim pe
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Qameni?.... Inchipuirea această Dum- 
nezeească a Preoţiei care o avem, ce 
este 2.... Ţine ea locul unei neguţitorii 
ca se căștigăm bani 2... Dar aceste pre 

- curate Paine care purtăm, ce sunt 2... 
Au nu le ştim?.... Aunule credem: a... 
O! rușine mare a credinței, o! şi mai : 
mare osîndă a creştinilor!!.... 
.:. e. . . . ss sv e . . . . a. . ss e . . . «. . 
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