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SERBAREA 

SEMINARULUI DIN BUCURESCI 

IN DICA DE 30 IANUARIE 18588 

—..-— 

Seminariul central din Bucuresci, a serbat în anul 

acesta 1SS8 ca, în toţi anii, în diua, de 30 Ianuarie, pe 
patronii ei, pe cei 'Trei-lerarchi ai lumei creştine, mari 
doctori şi dascăli ai bisericei, pe Sfinţii Vasile-cel-Mare, 
Grigorie 'Teologul şi Ioan Gură-de-Aur. 

__ Serviciul divin a fost oficiat de rectorele Seminaru- - 
lui, P. $. S$. Archiereul Dionisie Craioveanu, în biserica, 
S-tei Ecaterina, cu totă pompa cerută de ritul nostru. 
Ai asistat la sfânta leturgie D. Ministru de culte şi 
instrucţiune publică, Dim. A. Sturdza, P. $. 8. Inocenţiu 
Ploesceanu , vicarul S-tei Mitropolii, represintând pe I. 
P.$.8. Mitropolitul Primat al României, P. 8. S. Ar- 
chiereul 'limuş Pitesceanu, decanul facultăţei de theolo- 
gie, D. profesor Crătunescu, membru în consiliul superior 
de instrucţie, D-nii profesori ai Facultăţei de teologie, 
D. Vilner, deputat, D. doctor Alexandru Vitzu, inspec- 
torul general al scOlelor, directorul liceului S-tu Sava, 

D. Hexescu, corpul. profesoral al Seminarului şi alte 
persone. 

I. P.S. $. Mitropolitul Prima fiind bolnav. nu a pu- 
tut asista la acestă serbare.
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Dupe serviciul divin, s'a deschis solemnitatea în sala 
Seminarului prin următorul discurs al P. S. S. directo- 
vului : 

Domnule“ ministru, 

Prea sfinţi, 

Onor. adunare, 

Mare, solemn şi sfânt este scopul, pentru care ne-am adunat 

astădi în sala acestui institut. Diua de astăgi ne dă amintire 

de patronii acestui Seminar, marii archierei şi Sfinţi ai bisericei: 

Vasile-cel- Mare, Grigorie cuventătorul de Dumnedei, şi Ioan 

Gură-de- dur, cazi cu învăţăturile, abnegaţiunea şi devotamen- 

tul lor pentru biserică şi păstoriţi, nu putem săi numim de cât 
focarele bisericei ortodoxe, adevărații dascăli ai bisericei; ei au 

dat învățături ereştineşti, corespungătâre, atât cu trecutul, cât 

şi cu viitorul; ast-iel cu învăţăturile lor sunt adevăratul spirit 
evangelic al Mântuitorului Domnul nostru Isus Christos; putem 
dice, isv6re nesecate pentru biserica creștină. Aceşti mari archie- 

rel al bisericei ai apărat creştinismul contra fortunelor şi a gâne- 
lor, ce veneaii asupra păstoriţilor lor și a bisericei creştine, din 
partea rGi-voitorilor. Aceştia, pentru amintirea jertfirei ce a 
“făcut Domnul nostru Isus Christos Mântuitorul lumei, ai dat 

o direcţiune şi o sistemă în biserica creştină pentru serviciul 
divin, prin care se reamintesce mârtea şi învienea, J)omnului nos- 
tru Isus Christos, şi din care se sfinţesc toţi credincioşii. 

Nemerit a fost, şi fârte nemerit, că aceşti sfinţi şi mari ar- 
chierei s'aii luat de patroni ai Seminarielor, tocmai corespundă= 
Los cu destinaţiunea lor, fiind-că Seminariecle sunt menite de a 
da bisericei şi ţărei române tineii formaţi pentru a fi adevăraţi 
preoţi de altar şi cu sentimente naţionale. 

Nu numai de dorit, dar este absolut necesar, că aceşti tineri 
devenind preoți să nu fie de meserie, să nu considere preoţia ca 
un midloc de exploatae materială, ci să aibă mai ântâii cunos- 
cinţă de Sfânta Sfintelor, conducând pe păstoriţii lor pe calea 
evangelică şi naţională, dându-le pururea probe de movalitate 
şi virtute creştinâscă, şi numai ast-fel urmând, vor fi demni de 
cuvintele sfintei vangelii, unde se dice: Cintaţi mai dnteiă îm- 
perăția cerurilor, şi apoi lute. se zor adaoge vouc, de unde resultă 
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că nimeni din noi să nu ne înduoim urmând aat-fel, „că vrednic 

este lucrătorul de plata sa:, şi chiar Psalmistul mai asigură di- 

când: că nu am vedut pe dreptul părăsit nici semența lui cerând 

pâine. i 

"Mi voi permite să dic, că uşor dice un preot că este preot, 

uşor dice un. archiereii că este archiereă; dar 6re când expimăm 

aceste numiri, fiind eu mâna pe inimă şi pe consciinţă, reflectând 

câtuşi de puţin la val6rea lor internă, nu ar trebui să ne sur- 

prindă un respect extraordinar, o tremurare! o jale! şi chiar un 

plâns? amintindu-ne, că sângele şi corpul Domnului nostru Isus 

Christos, Rescumptrătorul lumei, este încredinţat nouă, amintin- 

du-ne că suntem executori al învățăturilor acestor mari archie- 

vei, patronii de aqi ai Seminarului, amintindu-ne că suntem ur- 

mători ai Apostolilor, cari prin lipsă, abnegaţiune şi persecuții 

de la adversari, aii lăţit cu mare succes preceptele Mântuitorului 

nostru, Domnul nostru Isus Christos. Ei “ 

Acestin sunt temelii ale religiunei creştine, şi cine va putea 

pune altă temelie afară de cea pusă de Domnul nostru Isus 

Christos? precum însuşi sfânta Evangelie de astădi adeveresce 

acâsta dicend: cerul şi pământul vor trece, îar cuvintele mele nu 

or trece. 

Dacă am dis că pe Preoţi şi pe noi Archiereii, servitori al alta- 

vului, să ne 'surprindă un respect extraordinar, o tremurare, o 

jale şi un plâns chiar, drept am dis şi aşa este: căci menirea n6stră 

este cu totul diferită de a mirenilor şi a păstoriţilor noştri ; căcă 

de la noi se reclamă de Biserică şi Națiune să fim model de ab- 

negaţiune, de virtuţi creştineşti, sentimente naţionale şi în plus 

marea, consciinţă de sfânta sfintelor. In fine de la noi se cere să 

fim un deposit de” moralitate pentru a putea da cu prisos fiilor 

poporului român, spre a deveni buni creştini, buni patrioți și 

buni cetăţeni, şi ar&tându-le pururea că împărăţia lui Dumne- 

dei este dreptatea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt. Cred că dacă 

în tâtă viaţa nâstră am învăţa şi urma pe calea evangelică, nu- 

maj în cât-va ne-am putea apropia, de idealul cel urmăresce Bi- 

serica şi Națiunea, şi ca dovadă voii cita purtarea unuia dintre 

marii dascăli ai Bisericel şi patroni ai Seminarului, Joan Gură- 

de-zlur, care întru atât respecta darul preoţiei şi întru atât era 

convins de marea lui sfinţenie, ast-fel că la început a refusat să
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primâscă preoţia. Faţă cu acesta, cred că nu cursul unui semi- 
nariit întreg, ci tOtă viaţa va trebui chematul la preoţie să 'şi-o 
sacrifice, pentru practicarea virtuţilor creştineşti. Ca dovadă voii 
cita bărbaţi din legea veche, cari ai îndeplinit cu sfinţenie pres- 
eripţiunele legei vechi și care nu era de cât o umbră, o închi- 
puire a legei noui, şi anume: Noe, bărbat drept, 100 de ani a 
lucrat la facerea corăbici, ca, să p6tă scăpa cu toţi ai săi. 

Dar Gre candidatul la preoţie va putea intra în sfânta sfinte- 
lor fie cum va fi? Moise a făcut chivotul legei din lemn tare şi 
sănătos şi 'l-a îmbrăcat în aurul cel ma: curat, pentru ca să pună 
în cl tablele legei; apoi re candidaţii la preoţie vor putea să pri- 
meâscă pe -dătătorul legci şi isvorul vieţei, fie ori cum vor fi? Solomon, cel mai înţelept dintre bărbaţii lui Israel, S ani a zidit 
la pompâsa Biserică, întru cinstea Domnului, și $ gile întregi.a, 
serbat sfinţirea. 

Dar 6re candidatului la preoţie i se va putea încredința cu 
„uşurinţă corpul și sângele Mântuitorului lumei ? — Despre care 
avem să ne dăm în viaţa eternă s6mă, şi tote cele săvârşite de 
preoţie, în legea nouă, sunt o realitate, prin mortea, Şi învierea . Domnului nostru Isus Christos, 

Cu tote acestea, să nu ne descusagiim şi să ne punem pe lucru cu devotament, şi să ne sacrificăm chiar, cât se pote de mult ca omenire, ca să dim buni preoţi, buni cetăţeni şi bună români, şi să ne mai aducem aminte şi de dulcele, sântele şi prietinâsele cu- vinte a Domnului nostru Isus Christos „reniţi toți cei însărei- naţi şi osteniți şi că ve voii odihni pe toi.“ — Să nu ne descu- ragiăm încă, ci să Am convinşi şi veseli chiar, că ni se va putea xealisa acestă . dorință şi sânt scop, prin marele devotament şi protecţiune părintescă, ce 'şi dă 7, P.S, S. Mitropolitul Primat Josif Ghcorghian. - Mi 
Prin marele devotament, prin marele sentimente creştinesci, basate numai pe aderâr şi dreptate, de care este inspirat D. Di- mitrie Sturdza, Ministrul bisericei şi al scâlei — dovadă, că în inima şi sufletul săi Iucrâză - cuvântul lui Dummnedei; căci de la venirea D-sale la acest minister, a fost şi este neobosit pentru ridicarea Bisericoi şi a Sc6lei, — Dar dacă am dice, că n'a făcut de cât aceea ce a trebuit să facă ? Da. Aşa este. — Dar puțini sunt, că fac acei ce trebue să facă,



Venirea D-lui Sturdza la acest minister este neştârsă din ini- 
mile celor de bine. 

Ceea, ce vă-adresez; D-le ministru, adevărate şi drepte sunt; 
căci şi zesclia adeveratei consciinți, precum dice însuşi apostolul 

Pavel: .că lauda omului bun este mărturia consciinței şi a 

faptelor sale.“ Şi în alt loc dice: „aibi bună consciință şi «ci avea 
tot-d'a-una veselia adeverată.- Buna, consciință suportă şi învinge 
tâte hulele provenite de la cei mici la, suflet şi în miglocul acestora 
este plin de veselie. 

Apoi, D-le ministru, tocmai acâstă eminentă calitate o aveţi, 
sădită în inima şi sufletul D-v6stră. 

Singur esci, ceea ce esci, pentru S=6lă şi Bisericii, — Nu esci 
mai vesel fiind lăudat, de către cei de bine, nici mai întristat, 
fiind hulit, de cei mică la suflet, 

Iată un adevărat Ministru al Bisericei şi al Scdlei. 
lată un luptătur pentru duoă focare sacre (biserica ş şi scola), 

cari sunt germenile naţiunei române. 

Mergeţi inainte, D-le Ministru, căci aveţi un tesaur nepreţuit, 
„care nu'l strică, nici molia, nici rugina. — „ Vesclia consciinței“. 

— Mergeţi fără să ţineţi compt de aceia pe cari sfânta Evangelie 

“i aseamănă cu semânţa cădută în petriş, ete. 
Noi n'uvem de cât să mulţumim călduros evlaviosului, scum- 

puli, bravului şi nepreţuitului nostru Rege care este neadormit 
pentru prosperarea patriei Sale, 

„N'avem de cât să mulţumim guvernului Majăatătei Sale şi în 

special marelui bărbat de Stat, marelui patriot I. 0. Brătianu, 

care iubindu'şi ţâra, adevărat creştinesce şi naţional, a încredinţat 
Biserica şi Sc6la D-vostre. 

"Termin, anunțând cu plăcere şi mulţumire sufletâscă, că cu 

acestă ocasiune solemnă, D. Costache Erhiceanu, profesorul de la 

acest seminar, prin o disertaţiune, va arăta viața nemuritorului 
Mitropolit Veniamin. 

Trăiască bravul nostru Rege Carol L! 
Trăiască M. S. Regina ! 

Trăiască 1. P. 3. 3. Mitropolitul Primat Iosif Gheorghian ! 
Trăiască guvernul Majestăţei Sale !
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Dupe acest discurs D. Ministru a rostit următorele 
cuvinte : 

Prea sfinte părinte, 

Este o-adevărati bucurie sufletâscă pentru ori care bun creştin 
de a asista la serbări religidse, căci ele ne înalță de la cele pămân- 
tesci la, cele ceresci, de la cele trecătore şi timporare la cele ne- 
strămutate şi vecinice, 

- AțĂ arătat cu drept cuvânt pe sfinţii 'Trei-Jerarchi, Vasile-cel- 
Mare, Grigorie-Cuvântătorul-de- Dumnegdei şi loan-Gură-de-Aur, 
că trei mari învăţători ai creştinătăţei, ca trei mari păstori al 
bisericei, şi bine a'ţă invocut ca, ocrotitori ai acestei sc6le a cleru- 
lui pe aceşti sfinţi bă baţi, cari prin viaţa şi scrierile lor aă în- 
căldit şi ati luminat sufletele contimporanilor lor şi a posterităţel. 

Aşteptăm toți cu evlavie să audim cuvântarea D-lui profesor 
Erbiceanu despre un alt bărbat sfânt, cu deosebire scump inimelor 
nostre, fiind că e cşit din viaţa poporului nostru, — aşteptăm, dic, 
cu evlavie să audim cuventarea despre Mitropolitul Moldovei 
Veniamin Costache. 

Nu putea 1). Erbiceanu să al6gă pentru acestă serbare un su- 
biect mai nemerit ca imaginea acelui bărbat, care este una din 
figurile cele masi ale bisericei şi ale naţiunei nâstre. 

De ce insă amintirea Mitropolitului Veniamin e încongiurată 
de atâta veneraţiune ? Răspunsul e fârte scurt: pentru că el era 
un adevărat preot al altaruluidumnedeesc, un preot în totă pute- 
rea cuvântului. | 

Preotul este conducătorul nostru sufletesc. 'Velul spre care el 
ne conduce este țelul însuşi a vieţei nostre, — adică de a trăi 
ast-fel în viaţa cea trecâtăre de pe acest pământ, ca să ne facem 
vrednici de viaţa cea vecinică, promisă celor drepţi. 

Pentru a ne putea conduce spre acest ţel, preotul însuşi trebue 
să strălucâscă prin virtuțile evangelice, cari, practicate cu cre- 
dinţă şi cu convincţiune, ridică pe om, născut în păcate, spre per- 
fecţiunea cea cerâscă. 

Şi la preot datoria merge înainte de tote, ba datoria e chiar 
mai ânteiă legată de misiunea lui de cât în ori-care altă treaptă 
socială. 

Acdstă datorie a unui preot este curăţenia vieței lui proprii.



Cine învaţă pe altul curăţenia sufletescă, trebue singur să fie cu- . 

rat şi la trup şi la suflet. 
„Din acâstă curăţenie a sufletului decurge o altă calitate, aceea 

a bunătăţei şi a blândeţei, căci bunurile morale curg abundent şi 
lesne din sorgintea, lor cea, limpede şi putei nică. Mare e calitatea 

de a fi bun şi blând pentru un preot; căcă cine e chemat a des- 
lega pe altul de păcate în numele şi prin puterea Dumnedeulni 

celui vii, acela, trebue să practice întrun mod larg porunca evan-. 

gelică, de a erta de şâpte-deci de ori câte ş&pte-deci, păcatele 
aprâpelui său. Zavistia şi ura, pasiunea şi r&sbunarea, mândria 
şi rapacitatea, trebue să fie isgonite cu desăverşire din inima unei 
preot, căci numai atunci el va avea acea putere, d'inaintea căreia 

se va pleca inima cea mai împetrită, 

Dacă pe lângă acestea preotul e un neobosit lucrător în via 

Domnului, pacinic şi prevădător la muncă, atunci 'se află aşedat 
cu temenicie fundamentul, pe care se ridică întrâga vi€ţă şi acti- 

vitate a preotului, căci atunci întrega lui fiinţă e dominată de 
“ frica, lui Dumnedei, care pentru ori-care om, dar mai ales pentru 

un creştin, este un isvor nesecat de bunătăţi. 
Aceste tâte însă duc pe preot mai departe, la ultima lui per- 

focţionare. Acâsta consistă în predicarea cu căldură a cuvîntului 
şi învățăturei Domnului, pentru a imbărbăta şi a întări pe cre- 
ştini în fapte bune. Şi fiind că faptele cele bune se adresâză 

tot-d'a-una către aprâpele nostru, în cercurile mai restrânse ale 

familici şi în cercul mai larg al Statului, de aceea a preotului, pe 
lângă predicarea apostolicâscă, trebue să fie în familie un exem- 
plu de iubire şi de bună-voinţă, în Stat un exemplu de patriot 

luminat şi devotat. 

Nu pte deci fi preot adevărat — adică apostol al Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Christos — de cât acela, care duce-o 

vi€ţă, neprihănită, care iubesce pe aprâpele săi, căruia “i este 
trică de Dumnedei, care muncesce mult şi bine în ogorul suflete- 
lo omenesci, care predică cu căldură şi cu diagosie cuvîntul 
Domnului, şi care fapt trece fără abatere dupe dânsul în familie 

şi în Stat. . 

De aceea venerăm noi şi va venera posteritatea memoria Mitro- 

politului Veniamin, fiind-că el poseda în forte mare grad tâte 

aceste insuşiri şi virtuţi ale unui adevărat preot. EI va fi tot-
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d'a-una invocat ca un exem plu demn de imitat pentru toţă și tote 
timpurile. 

Vie ca, tinerimea, care ese din Seminarii, să îmbrăţişeze marea 
lui figură cu căldură. Spre acestă ţintă trebue să conducă Semi- 
nariile pe scolarii, ce i se încredinţeză, 

Să nu se uite mai ples un lucru de căpetenie, că Mitropolitul 
Veniamin ast-fel strălucea în patria, lui ca preot, în cât întrga - 
creştinătate ortodoxă "1 privea pe el, ca pe cel întâi Episeop al 
ei, prin darurile şi faptele lui sufletesci şi bisericescă, în cât 
lumea ortodoxă venea din tâte părţile ca să vadă cu ce credinţă. 
cu ce evlavie, cu ce frumuseţe el servea la altarul lui Dumnedei, 

Şi astăgi, dupe aprope jumătate secol, trebue să dorim ferbinte 
şi puternic, ca clerul nostru să se înalțe la acea treptă pe care 
sta Mitropolitul Veniamin, pentru ca el, clerul, să fie lumina ţă- 
rci, lumina, creştinăţăţei ortodoxe, spre care inimile tutulora se 
întorc cu drag şi cu iubire, cu încredere şi cu veneraţiune. 

Astădi lucrul e mai uşor de cât în acele timpuri grele în cară 
a îrăit şi a lucrat Mitropolitul Veniamin. Astădi ţera nâstră este 
o ţără liberă, care nu cunâsce alte legi de cât ale ci proprii, care 
nu cunâsce alt stăpân peste dânsa de cât pe Dumnedei cel A-Tot- 
Puternic. Astăgi poporul trăesce şi se desvoltă în pace.sub dom- 
nia unui Rege pios şi înţelept, a căruia gândire şi cugetare este 
continuii aţintită, spre mărirea Regatului şi a Bisericei, 

De aceea se şi cuvine să aducem laudă lui Dumnegeii şi să stri- 
găm din tâtă inima: | 

Să trăiască MM. LL. Regele şi Regina! 

Dupe acestea, D. profesor Constantin Ebiceanu ciţi 
urmatorea disertaţie : 

VIAȚĂ ȘI ACTIVITATEA 

MITROPOLITULUI VENIAMIN 

CA MITROPOLIT AL MOLDOVEI 

Onoratul consiliii scolar al acestui Seminarii 'mi-a făcut dis- 
tinsa ondre de a'l represinta în acâstă di, patronul Seminăriei —



1 

Sfinții Trei Ierarchi—spre a ospăta onorata adunare cu o hrană 

sufletâscă, în conformitate cu menirea acestei serbări. Subiectul 
ce 'mi-am ales, pe care 7] voiii expune celor presinţi la acest os- 
păt s&rbătorese, este vicța şi activitatea Iitropolitului Veniamin 
Costache, ca Mitropolit al loldovci, de la 1S02—1849. In spe- 

xanţă că voiu satisface aşteptarea confraţilor moi, rog atât pe 
onorata adunme cât şi pe colegii mei a'mi erta lipsurile şi insu- 

ficienţa fără voia, mea, ar întâlni în expunerea acestui subiect 

"de conţinutul Bi ericese şi naţional, şi care se l6gă de aprope 
în tâte faptele petrecute în acâstă jumătate de secol aprâpe. 

Pentru a aminti în scurt cursul vieţei Mitropolitului Veniamin 

înainte de a se sui pe tronul archipăstoresc al Mitropoliei Mol- 

dovei, voii citi o-notiţă serisă de el însuşi. Cu modul acesta ono- 
rata adunare va putea ţinea firul vieţei sale întreg în memorie, 
Ea plăsuesce ast-fel : | 

„Smeritul tălmăcitor cărţei acesteia s'a născut în luna lui 

„Decembre a anului 1768, din născători bine-cinstitori de Dum- 

„nedeii: Grigorie Costachi, ce se poreclea Negel, şi din Maria 
„Canta, trupesce, iar duhovnicesce din sântul Botez în di ântâiii 

„Ianuarie'a anului 1769 de Elena Costachi primit; iar la anul 1784 
„a fost îmbrăcat în shima monabhicâscă în sânta episcopie a Hu- 
„Şului şi. hirotonit diacon de prea sfinţitul episcopul el Iacov, iar 
„la 1788, dupe ce mai "nainte a fost tras la sânta Mitropolie a 
„Moldovei de prea sfinţitul Mitropolit Leon, s'aii hirotonisit iero- 

„monah. Deci la 1789, Martie, s'aii renduit egumen la monastirea 

„sântului Spiridon din Iaşi. Apoi „la 1792, Iunie 27, sai hiro- 

„tonisit episcop Huşului de stareţul sti, acelaş 'Iacov, proviva- 

„sindu-se Prea sânţia sa la scaunul Mitropoliei. Iar la 1796, 
„Iunie 1], sau provivasit la Episcopia Romanului de acelaş Mi- 

„tropolit, îşi la 1803, Martie 15, l-a dindobisit, dupe trecerea 
„sa din'viaţa acâsta, trecând la scaunul Mitropolici Moldovei.* 

Până la acestă dată 1803, Martie 15, activitatea Mitropolitului 

Veniamin s'a desfăşurat mai mult în fapte de misericordie şi în 

lucrări de administraţie canonică, de îmbunătăţiri locale pe la lo- 
caşurile sfinte, pentru că sfera sa era restrânsă prin demnitatea 

Xotă. Actsti notiţă autografă, mi sa comunicat de venerabilul D. Sandu 

Dudeseu din Iaşi.



12 

sa de episcop eparhiot. (Consultă Cronica Huşului şi a Romanu-“ 
lui de Prea Sfinţitul Melhisedec, Episcop de Roman.) 

Mai observăm că până la acâsti epocă n'avem nimic de înre- 

gistrat din viața sa literară, precum nici din vederile sale largi 

şi naţionale, religi6se şi politice, 

Era de 35 de ani când s'a rădicat pe scaunul mitropoliei Mol- 

dovei, a avut predecesori pe Varlaami, Dositei, Iacobi; de şi tânăr, 

dar setos de a bine-face, râvnitor neobosit de a îndrepta lipsurile 
şi nevoile bisgricei, bântuită pe do o parte de ingerinţi străine, 
lorită pe de alta prin împregiurările tragice ale anilor trecuţi, 

mai ales de la 1770—1803, când pământul Românilor a fost tea- 
trul atâtor resbele distrugătâre, ceea ce a făcut o stagnare în 

desvoltare, o destrăbălare îri moravuri şi o stare de jale la noi în 

Societate şi Biserică, In aceste timpuri de grea cumpănă, unde 
aprâpe totul lipsea şi totul era, de făcut mai ca din noii, Mitropo- 

litul Veniamin ia toiagul arhipăstorese în mâni,. tinde mânele 
sale cu umilinţă spre cer, şi, tare în speranţa că 7] va lumina şi 
ajuta Dumnedeii la greutăţi și primejdii, conduce cu cea mal 
mare înţelepciune, răbdare şi blândeţe, timp aprâpe de 40 de ani, 
turma sa spirituală către păşuni mănâse şi priinci6se, sfătuind, 

îndemnând; suferind tote neajunsurile personale ale confraţilor 

săi. Primea apoi şi asculta cu tâtă atenţia sfaturile şi propunerile 
tutulor în binele Patriei. Cu venirea sa la cârma navei lui Chris- 

tos, ea un ghibaciii conducător, trece adesea barca Religi6să, şi 
prin ca pe cea Naţională, printre Sila şi Caribda, prin furtuni 

înspăimântătâre, printre stânci nevădute şi prin valuri nesfer- 
şite, şi o mână, cu încredere în Dumneleă, spre ţărmul dorit de 
sufletul s&i. Ca un brav soldat al lui Christos a persistat nestră- 
mutat la postul stii, opunându-se cu amârea evangelică amenin- 
ţărilor străine şi intrigelor politice. In midlocul neliniștei vremi: 
lor el cugeta diua şi noptea de a afla midlâce nimerite pentru 
a tredi neamul sti din amorţirea, provenită din obosâla şi sdrun- 
cinul atâtor decimi de ani. Lucra spre a "1 redeştepta şi a] chema 

la viaţa naţională prin Biserică spre a '] vedea alături cu popârele 
civilisate, Sufletul s&ă nobil şi creştin ardea vecinic de dorul de 
a vedea pe patrioți şi Patria sa în fericire şi înflorire. De aceea 
de la început, fără nici un preget, punea piept curagios ori-cui 
ar fi voit, străin sait pământean, de a opri mersul spre desvoltare 

>



a iubitei sale Patrii. Când puterile sale nu'i ajungeaii de a se îm- 

potrivi râului, plânsul stii, sdrobirea inimei sale, induioşea chiar 

inimele cele mal împetrite, — însuşi ale vrăjmaşilor săi. În toti 

durata archipăstoriei sale “1 găsim Centrul în giurul căruia se 

grupai tâte elementele active ale timpului său, boerii ţărei, i- 

teraţii timpului, artiştii, profesorii şi chiar poporul de jos, sără- 

cimea, El era sârele care “i încăldea, el arborele tufos sub care se 

adăposteau, el fructul delicios din care toţi gusta, el bucuria, el 
alinarea tutulor compatrioţilor. Avea farmecul de a atrage şi a 

pleca spre iubirea către sine chiar şi pe inamicii s&i. Dupe cum 

magnetul atrage elementele simile la sine, aşa, şi el pe păstoriţii 

si prin vocea sa blândă, prin înfăţişarea sa plină de umilinţă 

creştină, prin simţul stii integru, sincer și leal de care se atrăgea, 

tot cel ce venea, în contact cu el. Era păstorul cel bun ce sciu &'şi 

pune sufletul sc pentru oi şi "i cunoscea glasul lui ; nu era năimit 

a căruia voce să nu o cundscă oile şi să fugă / „ma. 

Mai mare şi mai evangelic păstor n'a avut neamul românesc ; 

asemenea bun. patriot şi cu durere de neamul şi vatra strămo- 
şescă n'a avut mulţi țâra nâstră; mai zelos apărător al legei or- 

todoxe şi al tradiţiei bisericesci n'a avut de mult biserica în- 

trâgă a Răsăritului. Pentru el Biserică şi Patrie compunea un 
singur cuvent, când pronunţa pe unul avea în minte şi pe cel-alt 

Dar să venim la fapte. Ele ni '] vor descrie cu o exactitate posi- 
tivă şi ne vor da putinţă de a aprecia cantitatea şi calitatea 
faptelor sale. 

Cel ântâiii fapt ce'l săv&rşesce dupe suirea sa pe tronul arhipăs- 
toral este înfiinţarea de scoli românesci, ca contra pond sc6lelor 
curat grecesci şi din cari nu profitaă atât de mult fiii Românilor 
în desroltarea simțului originei neamului lor, Limba românâscă 
se considera pe atunci ca ceva necivilisat, proprie numai pentru 
ţerani; iar în casele şi sal6nele boerilor nu se audea pe acele tim- 
puri de cât grecesce şi franțuzesce. Mitropolitul Veniamin, în- 
demnă pe boerii din Obicinuita Obsteasca Adunare, de a cere de 
la Domnitor înfiinţarea de mai multe scoli române, cari primind 
voioşi propunerea Mitropolitului, fac anafora către Vodă Şi o 
presintă cu toţii in corpore; iar Domnul ţărei, Constantin Mo- 
ruzi, 0 confirmă şi dă şi un hrisov la 1803, Maiti: în 24, în 
care se citesc disposiţiunile -urmiătâre, privitore la scolf:
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1) Pentru administrarea averei şi conducerea morală a sedlelor 

se institue o Eforie independentă, compusă din Mitropolitul ţărei 

ca preşedinte şi trei boeri mari ai țărel. 
2) Pe lângă scola de moldovenesce şi elinesce din Iaşi, se 

mai înfiinţâză, de o cam dată, încă alte șese .scâle române prin - 

judeţe, şi anume: la Focşani, Galaţi, Bârlad, Chişinău, Roman şi 
Huşi. , 

3) Sedlele sunt deschise de o potrivă şi pământenilor şi străi- 

nilcr, şi săracilor şi bogaţilor. Pentru copii săraci se înfiinţeză 

50 de burse. 
4) Pe lângă veniturile, ce dupe obiceiu se strângeaii numai de 

la preoţi şi diaconi pentru sedle, (câte 4 lei pe an), se mai prelevă, 

din visteria, ţărei o sumă însemnată, cu o anume destinaţiune pen- 
tru scâle. 

A duoa faptă şi mai mărâţă încă este înființarea seminarului 
în monastirea Socola, şi care pentru respectul ce “i datoresce i 
-portă numele de Seminariul Veniamin, şi 'l va purta, cât ro- 
mânisin pe pământ va via! (1). ” 

(1) Iată episodul înfiinţărei seminarului din monastirea Socola extras din 

jurnalul Zie pentru minte, inimă şi literatură din 1848 (trăsuri din viața 

Mitropolitnlui Veniamin) : 

„Câţi-va boeri se seandaliseză forte pentru rădicarea în ranguri nobilitare 

a duoi fil de popi, cari cu propriele midldce ale Mitropolitului Veniamin 

primere o eduenţiune sistematică în Unirersităţile străine. La o audienţă 
Gre-care, negreşit până a nu se face seminariul, între Veniamin și unii 

din acei boeri avu loe următorul dialog: | 

— Nu cum-va Inalt Prea Sfinţite aţi uitat că sunteți mlădița anticei fa- 

milil Boldur care a dat atâţia eroi Moldovei ?,... diseră, boerii, 

— Din contra, boerilor, răspunse Mitropolitul, în memoria mea stait 

întipărite numele tutulor eroilor, cari, eu arma în mână, ati apărat eliro- 

nomia ndstră, și de aceea am milă și respect către toți rădeșii și mazilii, 

"către târe treptele de jos, pentru că numal prin vinele lor curge sângele 

bravilor moldoveny, când, dupe cum scim, acel puţini din clasa nostră 

cari nu sunt cu totul striiini prin necurmate cuseri! cu veneticil, totuși aii 

perdut originalitatea lor. - 

— Cu tote acestea, Inalt Prea Sfinţite Părinte, aveţi datoria să sprijiniți 

clasa nostră și să nu întindeţi mână de ajutor jeiocoilori ca să se urce pe. 

ruinele fiilor noştri; căci numal singură : uristoeraţia a ţinut și ține exis- 

tenţa Moldovei, aristocrație al cărul cap și părinte sunteţi însuși Prea 

Sfinţia Vostră. - 
— Chemarea mea, fraţilor, este să fiii părinte tutorora, și mal cu scmă
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Spre a'şi ţinea cuvântul dat către boeri, de a, înfiinţa o scâlă 

clericală, Mitropolitiul Veniamin, nu perde timp, se duce curând 
la Vodă Constantin Moruzi, "i comunică planul săi şi cere prin 

anafora a i se slobozi un hrisov prin care să se vestâscă în ţâră 

deschiderea cursurilor acestei ântâiui scoli românescă clericale, în 

monastirea Socola, ce până atunci era monastire de maici. Lucrul 
se şi termină, 

La 1804, în luna, Octombre, se dă hrisovul domnesc şi cursurile 
„se şi deschid în aceeaşi tâmnă. 2) Neuitatul Gh. Asachi, dice: 

„Drept aceea el a întemeiat, la 1804, cel ântâiă Seminar la So- . 
cola, în apropierea Iaşului, în care se trada (preda) ântâia dată 
gramatica română şi alte cunoscinţi ce se socoteau trebuitâre 
pentru epanghelma de parohi“. (Vedi Gh. Asachi chestia, învăţă- 
turei publice, pag. 9). | 

Lasă veniturile monastirei pentru întreţinerea scâlei, obligă 

————— 

a viduvelor, a săracilor și a orfanilor.: Și în părerea mea, este o nebu- 
nie să mal păstrăm fumuri aristocratice, E ridicol a se găsi, în.0 eră, 
mică ca a nâstră, pretenții mari ca ale D-vâstre; “și apol, rămână vorba, 

între nOĂ, tcim cu toții până la co grad aristocrația acâsta fantastică, a 

sprijinit eistema Patricy..... D-vâstri, însă bocrilor, prin o purtare morală, 
de care aveți mare lipsă, sunteți în ștare a să sprijini fiii ca să nu cadă 

din clasa lor; dar cu tâtă opunerea nu veți îsbuti nici o-dată a pune sta- 
vilă meritului ca să nu se urce în linia unde vă găsiţi D-vostri. Și în 
sfârșit cari sunt ciocoit cărora diceţă că le-am întins mână de ajutor? 

— Cel duol fii ai protopopesel. p. 
— Pe dânșii boerilor “1-aă înaintat meritul lor, educaţia și învtțătura lor. 

— Însă P. $, Pirinte, aţă făcut chiar și o nedreptate celor-alți fi de 
Ya MA . . popă, indemănând educația numai acestor duoi tineri. 

— Aicea [ră aveţi cuvânt, răspunse Mitropolitul, şi ea să 'm!l îndrept gre- 
sala figăduese că în câte-va dile voii înființa o seminarie pentru educa- 
ţia tutulor fiilor de popă din țeră. 

(2) Până la data acestul hrisov, monastirea Socola, înființată de fica 
Domnitorului Alexandru Lăpușneanu, Ruxandra, era monastire de maici, 
pe care Mitropolitul Veniamin o desființeză, trimițând maicele la Agapia. 
Apol Și monastirea Agapia era de călugări, şi tot Mitropolitul Veniamin o 
preface în monastire de maică. Averile, moșiele și alto venituri ale monas- 
tireă Socola le aficrosesce Mitropolitul Veniamin, de la actstă dată, numai 
pentru scolă, (Vedi Rezista, teologică, anul II, pag. 247, idem Uricariul 

„tom. ÎI, pag. 40, idem Revista teologică, anul II, pag. 332, 333 și 334, 
idem pag. 342), 

. 

o 
a
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pe Episcopii eparchioţi ca, împreună cu Mitropolia şi monastirile 

mai renumite românescă, să contribue cu sume anuale pentru în- 

'treţinerea scdlei. Cursurile se predaii numai în românesce; “i nu- 
mesce profesori, “i fundăză o bibliotecă în care 'şi depune multe 
din cărţile lui şi un număr de manuscripte, traduceri de ale 

sale şi ne imprimate, şi cari se conseivă până adi în acea biblio- 

tecă. Acâstă, scdlă era pâte singura localitate de distracţie, pe 

care fârte adesea, o visita, cunoscea copil şi 'şi făcea o plăcere în 

ai întreba şi ai privi şi în clase şi la jocurile lor! De multe ori 

da, ca un adevărat părinte şi fundator, presente copiilor studenţi, 

fie în bani sai haine, ori cărţi, mai ales celor ce se distingeaii 

la învăţătură şi cântare, Numele săi a rămas legendar până 

astăgi în-acea scâlă și pot dice că trăesce încă sub protecţia şi 

umbra acestui mare bărbat patriot şi neasemănat Păstor; de aceea, 

era destul pentru un absolvent al acei scoli a dice: sunt socoleaa, 

acâsta, era identic cu a spune: sunt procopsit la învăţătură. 

Dar pen!ru ca scâlele românesci înfiinţate şi susţinute de el să 

'şi ajungă scopul şi să dea resultate dorite — desvoltarea graiu- 

lui românesc şi introducerea limbei naţionale şi în clasele mai 

înalte — "i trebuia 6meni capabili şi educați, cari să scrie şi să 

traducă din alte limbi cărți valorâse spre a excita gustul către 

literatura naţională. Pentru aceea trămite cu propriele sale chel- 

-tueli mai mulţi tineri români pe la Universitățile europene, ca, 

pe fraţii Asachi şi Gh. Seulescu, Scriban ete, stipendiază elevi în 

Cernăuţi şi Bucuresci, la S tu Sava, numai pentru ai avea în urmă 

„ca profesori şi cultivatori 'ai sciinţei în românesce. (1) Cam pe 

la 1805, găsim între Gmenii literați ce ”] încongiuraii şi pe Grigo- 

vie (renumitul Mitropolit al Valahiei) şi Gherontie, lucrând în 

literatura, bisericâscă, compunând şi mai ales traducend şi impri- 

mând diferite scrieri, atât în tipografia monastirei Neamţului cât 

şi în Mitropolia de Iași. De la acest timp Mitropolitul Veniamin 

este vecinic încongiurat de Gmeni înviţaţi bisericesc şi civili, 

cu cari *şi petrecea timpul, în traduceri mai cu s6mă şi pe cari 

“i protegea şi le imprima lucrările, Era raza ce încăldea în toţi 

(1) Pe fraţii Asachi în Italia, pe Sculescu în Ilios, pe Seriban Vasile 

(archiercul Filaret, repausat) la Chiew și po alții la Athena, Apoi a sus- 

ținut ca stipendiștă studenți la S-tu Sava, în DBucureeci, și în Cernăuţi. 

(Veqi Istoricul Mitropoliei Moldaviei, pag. 414 şi 416.).



73
3 
E
 

17 

darul şi emulaţiunea spre românism şi graiul strămoşese. Cu. 
drept cuvânt Giigoiie şi Gherontie “i daă încă din acest timp Mi- 

“tropolitului Veniamin titlul de ctitor a? limbei române 1). 
Pentru că slujbele Dumnedeesci să se serheze în sfintele loca- 

şură în tâtă pod6ha, măreţia şi imposanţa reclamată de simţul 
nostru religios şi de sublimul Dumnedeirei, a luc.at din: r&spu-. 

teri de a da o desvoltare cât mai mare scâlelor de cântări hise- 

ricesci, înființând atât în Mitropolie cât şi în Seminarul stu-din 
Socola catedre, unde se învață regulat şi sistematic psaltichia, 

dupe sistema, "nouă, numind şi profesoii capabili de a pa.adosi. 

Acestă îngrijie de predilecție a sa a făcut că în scurt timp ser- 
viciul bisericesc în Molluva să ia un avent din cele mai bine-fă- 
câtOre pentru desvoltarea imnologiei hisericesci şi a cânturilor 
populare naţionale şi rivalisa, ha chiar mai în urmă întrecea 

Românii prin pompa. bisericescă, Constantinopolul. Tot bărhatul 
dotat cu voce era în giurul ] Mit» opolitului Veniamin; archidia- 

coni, diaconi, preoţi, psalţi ş şi ajutători de psalţi, toţi e.au aleşi, 
exercitaţi şi “ţi plăcea sii audi—nu te puteai deslipi de seiviciul 

bisericei: Mitropolitane. Cuicud şi restul ţărei, prin fructele eşite -. 
din aceste scoli, a fost inuvuţit cu preoţi şi dascăli, cântă eţi 
şi pricepuţi în ale seiviciului bisericesc. Ceca-ce se mai vede încă 
ca pompă religi6să,: ca. serviciu măreț, ca cântare atrăgăt6.e în 
biserica n6stră română, mai cu s6mu în pastea de susa ță.ci, 
chiar până astădi, sunt incă reflectul razei timpului” Mitiopoli- 
tului Veniamin. Mult a contiibuit la mă eţia şi splendârea cul- 
tului Dumnergeesc, ş şi insuşi persâna sa plină de simţ religios, 
impunăt6re în rugele sale ce le ad:esa C cato.ului, umilită şi 
demnă in acelaşi timp, simplă, neprihănită, blândă şi răbdătăre 
2). Cât a luc.at de cu energie la ridicarea Bisericei naţiunale, 
şi prin acâsta la desvoltarea simțului pateiotie, numai în acest 
restim, de 5 ani, nu'i deajuns con'leiul mei a o deserie şi vo. ba 
mea a o expune! Un singur fapt ar îi suficient de a imortalisa 
numele cui-va! | 

  

1) leromonachul Gherontie în prefața de la: „Descrierea Mollovei de 
Cantemir,“ numesce pe Mitropolitul Veniamin, înfocat rîvnitor spre tot 
folosul de obsee, dar mal ales-spre înmulţirea cărţilor atât biser.cesel cât 
și politicesci. (Consultă A. Vizanti, opera Veniamin Costache, pa. 47). 

A 2) (Consultă documentele Litropoliei Moldovel.) sei 
4 
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Pe la 1806 se ridică nori groşi de la Nord şi ameninţă tulbu- 
rări şi preschimbări în văzduh. Ruşii uneltesc prin unii din 

boerii ţărei greci romanisaţi, de a ponegri meritele sfintului . 
Prelat, cai nu “i mai dai de acum nici stima, nici atenţiunea de 

mai înainte; ba cei mai mulţi "1 calomniani. Rusia şi 'Tureia 

se înşfacă în resbel la 1808, de aceea, pentru siguranţa Ruşilor, 
trebuia a fi înlocuit Mitropolitul Veniamin, dar pentru că acâstă 
manoperă să, aibă aparenţă canonică, trebuia încă mai de tim- 

puri subminat Mitropolitul, numai pentru că era neauş român 

şi verde patriot. Pe aceste timpuri Mitropolitul representa ţera 

împ-eună cu boerii, Domnul era spre mazilie ; el era dar şeful 

conducător al românismului, dar sub formă religi6să. In jalba ce 
preparară câţi-va dintre boerii de sânge străin, ' acusa cam în 

felul acesta! .... „că Mitropolitul Moldaviei şi cu Bpiscopil fiind 
tineri şi cu nesciinţă de învăţătură în cele hisericesci, urmeză 

multe ataxii şi greşeli, atât în trebile cele duhovnicesci cât şi în 
orenduelele cele politicesci, dupe întâmplările de acum a vremilor. 

Drept aceea pământenii fac cerere către Iuminarea sa ca să se 
rânduiască Exarh asupra acestor Eparhii pre mai sus numitul 
proin Mitropolit Chiovias, chir Gavriil:...... (Qonsultă documen- 
tele Mitropoliei No. 40). De şi boerii mai grei ai ţărei din sânge 
românesc protesi6ză contra calomnielor printrun act solemnel, 
ce face ondre neamului nostru, de şi enumeră faptele îndeplinite 
şi activitatea Mitropolitului Veniamin, ca mai presus de ori-ce 
atac, declarând : 1) că serviciele bisericesci şi bisericele le-a adus 
la cea mai mare rânduială şi pod6bă, care nici o-dată n'a fost; 2) 
că a înfiinţat scoli, cari în: nici o vreme na fost; 3) a tălmăcit: 
cărţi şi le-a dat la tipar pentru folosul şi luminarea neamului 
nostru; 4) că la, tâte afacerile se sârguesce cu rîvnă şi osârdie, ca 
un cinstit patriot, ca un adevărat părinte obşteze (vedi document. 
No. 41, archiva Mitrop.). Cu tâte acestea lucrul fiind preparat 
mai dinainte, fatalmente Mitropolitul a trebuit să se supună și 
“şi dea dimisia la, 1808, Martie 1, când boerii divanişti, fără voia, 
lor, “i anunţă că i s'a admis ca loc de retragere monastirea Sla- 
tina, dupe cererea sa, Adică s'a îndeplinit formalitatea, de a putea, 
veni la scaunul Mitropolitan Gavriil Chiovias, român şi acesta. 
de neam, ca Exarh peste amânduoă Principatele (vedi document. 
No. 42). Cu tâte acestea Mitropolitul Veniamin nu s'a, dus de la.
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data demisiei Ini, 1808 până la 1812, la Slatina, dupe cum ne 
spun documentele, ci "și-a ales loc de petrecere monastirea Neam- 
ţului. (Aă beneficiat însă de veniturile monastirei Slatina, cu 
cari a putut întâmpina cheltuelile imprimatului cărţilor în mM0- 
nastirea Neamţului şi pers6nei sale). , 

Retras în monastire, a făcut abnegaţiune de sine, 'și-a uitat 

pentru moment drepturile toiagului păstoresc, a renunţat la 
egoismul săii şi a îmbrăcat în totul şi forma şi realitatea unui sim- 
plu monah. Se spune de bătrâni monahi din Mon. N6mţu că 
adesea mânca, împreună cu obştea,—adică la trapeză cu toţi mo- 
nahii,—ba făcea şi ascultare, servind la masă pe călugări. Atâta 
umilinţă la un suflet aşa de bine-făcător! Oenpaţia dilnică a sa 
era cititul şi scrisul, traducerea, mai ales din grecesce, diferite 

tratate şi opere de ale sânţilor Părinţi, împreună cu meritosul 

Grigorie, pentru ngi Românii, cel Mare, şi cu neobositul Ghe- 
rontie. Toţi aceşti trei eraii în acele timpuri—de la 1808—1812— 
singurele pâte fare ce mai luminai şi mai spuneai, prin activi- 

tatea lor, pe tăcute însă, că românismul nu va peri, că/i va veni şi 

lui rândul de a respira o-dată aerul dulce şi plăcut al libortăţei şi 

independenţei naţionale. Lucrai la desgroparea literaturei, cărței 
străbune, şi imprimat deosebite lucrări de ale lor. Din acest 

timp avem mai multe scrieri şi traduceri imprimate ca, Chiriaco- 
dromiul, Orologiul, Vieţele sânţilor etc. etc. 

In fine n6ptea n€gră şi înviforată începe a dispărea, dar cu 

umeditul dilei vede cu durere ori-ce român Ruinele nopţei furtu- 
n6se, 'şi privesce casa descoperită, jefuită, gâlă, ba, spre durerea 
cea mai mare a familiei române, constată că nici măcar nu "i-ai 

lăsat-o întrâgă, — o parte din moşia strămoşâscă a, casei îi este 
răpită cu violenţă! Basarabia ni se luase la 1812. 

Dupe retragerea armatelor rusesci, totul trebuia să intre în 

starea normală, prin urmare şi păstorul prin excelență al patrici 
trebuia să-şi reiă locul sii. Dacă constatăm că vre-o-dată, r&s- 
bună ori răsplătesce Dnmnedeii suferinţele dreptului, apoi nici 
o-dată nu putem vedea mai clar acestă bine-facere cerâscă, spe=- 
ranţa celui nedreptăţit realisată, de cât în împrejurarea când a 

fost chemat Mitropolitul Veniamin din monastirea Neamţului de 
a-şi reocupa scaunul. 

Mai ântâiui numindu-se Domnitor în Moldova Scarlat Alexan-
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dru Calimah la 1812, acesta serie, în. 6 Octombre, Mitropolitului 
un pitac Domnesc, prin care îl invită a veni la scaunul săi; dar 
mai înainte de îndeplinirea, acestei formalităţi, la 1 Octombre+ 
tâtă boerimea, ţărei mare şi mic, înti'o voce unanimă, plini de 
bucurie că a sosit timpul dorit de a avea imăşi în midlocul lor: 

- pe părintele obştesc, îl I6gă a grăbi venirea sa între ei, prin o 
epistolă subserisă de toţi şi în care iată ce citesc: .... -Obştea, 
ca una ce din fapte scie mai ântâiu a Prea Sânţiei Vostre către 
cele sânte mai presus evlavie (care a şi câştigat inimile noro- 
dului), şi desăvârşit cunoscând şi sufleteştile daruri a ei ară-. 
tându-te întru tote treptele duhovniceştei păstorii ce ai avut, 
neuitându-se la paretisis (demisia) ce ai dat, care nici scie, nici 
cercetâză intemplările ce aii pricinnit-o, cu cădută evlavie şi cu 

„glas dator, râgă pe Prea Sinţia Vâstră să veniți să vă primiţi. 
iarăşi scaunul, ce dupe cerere şi dorinţa obștei te aştâptă “ua. 

„Apoi la fine se citesc cuvintele: „ca, unul ce eşti adevărat păstor, | 
patiiot bun. şi părinte obştesc......: (Act, No. 46, Arhiva Mitro- 
poliei). | | | 

Mai mult încă, obştea întrâgă a oraşului Iaşi, dela bătrânul 
" gârbovit de ani până la pruncul de la sînul mamei ce abia scie 
îngâna câte-va vorbe, chiamă cu foc sufletese şi cu umilinţă în 
sinul lor pe părintele şi sprijinitorul lor!. Dai jalbă la Vodă, a 
„cărei conţinut smulge lacrimi şi din inima, cea mai împietrită....; 
ci sfârşesc cu cuvintele: .... „Ne rugăm să te milostivesci asupra 
n6stră, ca un părinte trupesc şi sufletesc, spre a aduce şi pe cel 
duhovnicesc iarăşi in scaunul Prea, Sânţiei Sale al Mitropoliei, 
pe Prea Sânţitul nostru Mitropolit Veniamin, de care duhovni- 
cese părinte atita suntem noi doriţi, tot norodul spre iarăşi al- 
avea, Cât şi de părintâsca, bunătate a Inălţimei Tale, căci la acâstă 
vreme noi nu cundscen alt părinte asemenea ca Prea Sânţia Sa, E 
om drept, fără prihană şi temător de Dumnedeii, de care mult să 
ne bucurăm şi să ne veselim; atât de bună venirea Inălţimei 
Tale, cei de noi mult dorită, şi cu mare bucurie așteptată, cât 
şi de Prea Sânţia Sa, prea bunal părinte, Mitropolitul nostru, 
căruia să-l audim prea doritul glas al fluerului cel păstoresc 
împerechiat cu nemărginita, buniătate:. Şi sferşese: „Noi nu 
avem alt tată şi altă mamă cu părintâ-că milă şi cu durere de 
inimă... (Act, No. 47, Arhiva, Mitropoliei).
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Tată, D-lor, adevărat triumf şi adevărată opinie publică! Dacă 

cine-va pâte să aspire la ceva sublim în lumea acesta, apoi nu 

pâte fi alt mai înalt şi mai satisfăcător ostenelilor lui de cât 

a avea o di triumfală ca a Mitropolitului Veniamin! În urma 

acestora Veniamin lasă rasa de monah, ia în mână cârja pas- 

torală şi se îndrâptă spre Iaşi. Câte ovaţiuni în cale, câtă bucu- 

rie în popor de a-şi vedea pe blândul lor păstor! Il aduc în 

triumf; iar la bariera din' Păcurari t6tă suflarea leşană, boeri şi 

neguţători, stăpâni şi slugi, jidovi, armeni şi de tâtă naţia alârgă 

spre a primi pe Părintele ohştese. De aici până în Mitropolie a 

fost adus prin cânturi făcute anume de protopsalţii mitropoliei, 

prin cari îi lăuda meritele şi declara veselia s&rbătorâscă a obştei, 

„că iarăşi le este Părintele lor! Cu tâte acestea sufletul marelui 

patriot era trist, rana din inima lui nu se putea vindeca, când - 

privea peste Prut şi-şi amintea că s'a pierdut jumătate din ţâra 

strămoşâscă prin răpirea Basarabiei. S'a încercat printre boeri, 

ba şi cu Domnitorul, de a reclama şi a protesta în contra acestui 

act plin de tâtă nedreptatea şi arbitrariul, dar n'a putut reuşi; 

pentru că 6menii adesea slugăresc mai mult puterea de cât drep- 

“tatea (Vegi Codrescu Uricar tom IV). 

_Să nu uităm că instituţiile începute de Mitropolitul Veniamin, 

sedlele laice şi bisericesci, selele de musică, tipografia, era acum 

în ruină, şi trebuia a le restatornici sa ale face ca din noi. Deci, 

la 1813, se redeschide seminarul săi din Socola, se încep scâlele 

publice, se numesce &. Asachi profesor de inginerie în limba ro- 

mână; cu un cuvânt îşi îndoesce zelul şi ativitatea sa, aşa că. 

până la epoca Eteriei 1821, resultatele muncei A Mitropolitului Ve- 

niamin sunt pote cele mai abundente. Tâte veniturile mitropo- 

liei erat la disposiţia cărturarilor, în atâta în cât forte adese 

se întâmpla ca cl să nu aibă nici un ban alsăii propriii. Se spune 

de bătrâni, că în multe rânduri cerându-i Mitropolitului Venia- 

min milă săracii, văduvele şi orfanii, şi fiind că n'avea câte o- 

dată, asupra sa începea a plânge şi-şi dădea haina sai c6sor-: 

nicul săi săracilor, așa că era nevoiţi amploiaţii mitropoliei 

"a-ă gisi bani curend spre a-i sete lucrurile! Tot în acest timp 

a reorganisat seminarul, aducând profesori din Transilvania, pe: 

Pop, Fabian, loan Costescu, loan Mamfi şi alţii, a adus la per- 

fecţie tipografia, imprimând şi scrierile istoricului şi Domnito-
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rului Cantemir; a adus protopsalţi din Constantinopol, s'a desă- 
verşit scdla de psaltichie prin Petru Lambadarul şi Macarie Iero- 
monahul, ete. Tot în acest timp a intrat în relaţii și a fost intro- 
dus de către şefii Bteriei grecesci în misterele ei, dându-le tot 
concursul săii, de sigur spre a scăpa şi el și ţâra de ei, pentru că 
trebuiaii să se ducă în pământul lor. 1). | 

Sub el, în presinţa şi cu bine-cuvântarea sa, se începe teatrul 
românesc, prin el şi cu ajutorul stii bănesc se imprimă un număr 
considerabil de cărţi românesci, el în fine 'şi apără legea stră- 
moşâscă ortodoxă şi combate cu energie instalarea unui. Episcop 
Papistaş în Iaşi. Cu un cuvent el era Mecenatul românismului 
renăscând, protectorul sciinţelor, artelor, el sprijinul 6menilor 
cărturari — sub el Sofronie Bărbosul — fost predicator în Con- 
stantinopol la Patriarhie — romîân get beget — detuna ca un alt 
Massillon de pe amvonul catedralei Metropolitane contra abu- 
sului şi arbitrariului. Istoria Moldovei, cu deosebire de la 1803— 
1840, se resumă sait se identifică cu pers6na Mitropolitului Ve- 
niamin. Nu există fapt patriotic sai caritabil la care să nu-l gă- 
sesci în frunte. 

Isbucnind Bteria, In ceea-ce nu se aştepta încă Mitropolitul, 
pentru că nu sosise data destinată, a trebuit din noii ca tâtă 
mişcarea, literară să se suspende. Mârtea, neașteptată a Domnito- 
rului din Valahia a precipitat lucrul. Apoi planul era ca arma- 
tele eteriste să trâcă repede prin Principate şi să se ducă în 
Grecia, sai măcar peste Dunăre, şi acolo să fie teatrul resbelului ; 
iar aă noştri, Românii cu Tudor Vladimirescu în frunte, să se 
declare autonomi şi liberi de ori-ce guvernământ străin. Intm- 
plarea însă a adus lucrurile din contra. Austriei nu-i convenea, 
crescerea şi desvoltarea Românilor, iar unirea lor nică o-dată. 
Rusia nu voia a accepta liberarea poporelor din imperiul 'Pur- 

  

1) Mitropolitul Veniamin, stând în contact amical cu toți Grecii învăţaţi 
din Moldova, a fost introdus în misterele Eteriek încă de pe la 1805, pentru 
că el Ensuşi confirmă o societate secretă, în care în realitate se adunati 
bani pentru Eteric, iar în formă, avea, menirea, unel societăți de ajntor mu- 
tual. (Vedi document, mitropoliei, în Arhiva eX. Apoi relațiile lui cu Ca- 
podistria, cu Alexandru Ipsilant, cu Mitropolitul Grigorie Irinupolici ete, tote dovedese că, seia forte bine scopurile conducttorilor revoluției și data 
începerel. (Veqi documentele din ist, mitropoliei Moldovei din anul 1821).
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cesc, de cât cu numele, oră mai propriii a- Şi schimba stăpânul 

ori a le încorpora. 

Românii însă înţelepţi în politica lor, adică oportunişti în 
ceea ce privesce politica dilei, hotăriţi insă în principii de a ur- 

mări independenţa şi unitatea lor de rasă, prefera momentat a 
sta sub suzeranitatea Porţei şi a se elibera de o cam dată măcar 
de guvernământul fanariot, de cât a indura, protectoratul Rusiei, 
dupe care uşor era a-i urma o ocupare perpetuă, | 

De aceea tâtă lumea românâscă a rămas extasiată şi ca co- 
prinsă de un tremur nervos, când audi de o-dată că Ipsilante a 

trecut Prutul şi că Eteria a isbucnit. Domnul din Moldova şi el 

fuge în Rusia şi lasă guvernământul ţărei în mâna, Mitropolitu- 
lui şi a boerilor, Dar fiind-că Tuucii erai însciinţaţi că Mitropo- 
litul Moldovei era Bterist, de şi el în formă protesta şi se le- 
păda, de frică spre a nu fi surprins de armatele turcesci ce ve- 

neaii în graba cea mai mare spre Iaşi, dupe ce nimicise pe Ete- 
riştă la Galaţi la 22 Februarie, dupe ce încinge sabia lui Ipsi- 

lante în biserica sfinţilor Trei-erarhi, sâra spre 23 a anului 
1821, când, dupe cum se exprimă el: „fără de legile nâstre ati 

încordat arcul Dumnedeeştei urgii, şi l-ai gătit pe el şi într'ensul 
ai gătit vasele morţei, ca un trăsnet din ceriă a cădut peste ne- 
norocita ţâra acâsta cumplita răsvrătire a grecilor... apoi dupe 

ce descrie jafurile, miseriile, uciderile şi furturile, mai ales din 
Iaşi, declară: „Intro aşa înfricoşată privelisce am dat şi eii do- 
sul urgiei şi am trecut peste hotar într'o căruţă prostă, împo- 
dobit peste obraz cu un brâu de lână şi cu o manta nemțâscă îm- 

brăcat şi cu o pălărie pe cap. Ticălosul om ce nu-şi închipuesce 
ca să-şi apere viaţa; şi am ales loc de tristă petrecere satul Co- 
lincăuţii. Jieşte care vestire din jalnica patrie "mi adăoga rană 

în suflet şi pârae de lacrimi în ochi,... Numai cititul şi tâlmăcitul 
cărţilor *mi mai dedea prilegii de puţină alinare“. (Precuven- 

tarea la ist. scripturei Vechiului testament i în III volume, impri- 

mală la 1824). 

Dnpe ce a trecut în Basarabia a cerut permisiunea episcopului 
locului, şi prin el de la Sinodul rusesc şi Împăratul de a-i per- 

mite să stea la Colincăuţi, una din moşiile mitropoliei Moldovei. 

Peste Prut cât a stat, a purtat forte regulat corespoudenţă, atât 

cu boerii fugiţi în Cernăuţi, cât şi cu cei din Iaşi, ce stai în
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relaţiuni cu paşa de Ibraila şi cu Pârta; apoi cu boerii din Chi- 
şinăti şi în fine cu boerii din ţâra Muntenâscă, cari se refugiase în 
B.aşov cu mitropolitul lor Dionisie 1). 

Centrul tutulor afacerilor politice era figura mărâţă a mitro- 
politului Veniamin. Tot ce făceaii patrioţi sat proiecta să facă, 
trebuia mai ânteiă să se consulte cu el, 'i comunica tot ce cu- 
getai a face prin agenţi seereţi, cărora le răspundea cu multă 
reservi şi prudenţă, altă-dată chiar enigmatic. Toţi îl considerată 
ca singurul în stare a ţinea unirea între patrioţi, cari erai divi- 
saţi în trei tabere mari. Era plin de experienţă şi cu mai mare 
“greutate în afară de ţeră, de aceea nimica, dar nimica nu sa făcut 
în timpul Eteriei fâră el. Multe intrigi de pantite a sfărâmat, 
mai ales ale aspiranţilor la domnie, şi mult a contribuit la ale= 
gerea de domn ţ&rei în pers6na lui /6n Sandu Sturdza. Tâte intri- 
gile de partite între boeri, tâte scirile gazetelor europene, opi- 
niile politice asupra ţărei din partea Puterilor, ingerinţele stră- 
ine, jafurile şi a eteriştilor şi a a:matelor turcesci, mai ales ale 
ianicerilor, uciderile, violirile, turcirile românilor prin amenin= 
ţarea iataganului icnicerese, arderile, sclăviile, tâte întrun cu- 
vânt i se raportat prin Bucşănescn, Isaia arhimandritul, Paha- 
rnicul Enuţă şi Vornicul Negel, fratele săi ete. (Acestă cores- 
pondenţă ni s'a păstrat în arhiva Mitropoliei de Iaşi), 

Este de o valre nepreţuită acâstă corespondenţă particrlară, 
pentru că dă adevărata lumină asupra faptelor timpului şi zugră- 
vesce în chipul cel mai fidel simţul patriotie de care era predo- 
minat mitropolitul Veniamin. Iu acâstă corespondenţă numai ni 
se păstrâză un număr forte mare de fapte, pe cari nu le-am 
putea, sci de aiurea, şi cari ne istorisesc realitatea terârei înspăi- 
mentătâre ce a suferit pământul românesc din causa Eterici gre-. 
cesci! Să notăm că pe timpul năvălirei eteriștilor la Iaşi şi venirea 
armatei turcesci, serviciile Dumnegeesci din tâte bisericile se 
suspendase (vedi Documentele Mitropoliei). 

Plinindu-şi timpul răutatea sa şi scăpând Românii de durere 
şi necaz, a trebuit ca, iarăşi totul în ţ6ră să se încâpă de a-capul, 
Era tot pustiire, ruină, jaf şi nesiguranţă; resturile de vaga- 

  

1) Să se consulte tgte relațiile cu mitropolitul de la 1821 până la 1822 
Oetombre, existente în arhiva mitropoliei Moldovei.
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bondi turcă, greci, arnăuță, sârbi şi bulgari, de tâte naţiile, câţi 

ai putut a se îndosi în munţi şi monastiri, si'ait putut scăpa de : 

sabia tuicilor, s'ati prefăcut în tabere sistematice de tâlhari şi 

bandiți (vedi Documentele Mitropoliei 1). 

Dupe ce s'ai numit Domni Români în Principate, Loan Sandul 

Sturdza în Moldova, pe dată Mitropolitul Veniamin a fost însăr= 

cinat de Domnitor dupe cum singur ne povestesce că: „Astăgi, 

12 Iunie 1822, sai făcut şi nout cunoscută mila Dumnedeâscă, 

că dupe furtuna cea primejduitre de 16 luni mai bine, s'a des- 

coperit înseninarea, şi ca un angel vestitor de bucurie a venit şi 

nouă caste de la I-a lunci curgătâre, cu vestirea de rânduirea 

Domnului Moldovei, prea bine cinstitorul de Dumnedei înălţat 

  

1) Cu acâstă ocasie, mulți dintre străinY și pământeni deprinși la arme; 

dupe evacuarea ţărei de armatele turcești, ne mal voind a pune mâna de 

eornele plugului, ati credut mai ușoră arta haiductsci, și aș stati format 

în grupe mai mulți din foști Eteristi, și ati format bande de hoți. Intre 

haiducii timpului acestuia, întâlnim și pe cunoscutul bandit Petrarul, pe 

care prindendu-l poterile formate în totă ţera spre a stârpi tâlhăriule și a 

restabili siguranţa publică, întâlaim și pe Petrarul prins și condamnat la 

spânzurătâre. Dupe o veche datină și la not la Români, Domnitorul iert 

- de pedtpsă pe condamnat dacă intervine Mitropolitul ţărei, sait și veri-o 

„fată care să declare că îl ia de. bărbat. Cu Petrarul se întâmplă așa: Mi- 

“tropolitul Veniamin îl cere de la Sturdza și Domnul îl grațiază de morte 

și îl dă. Atunci Mitropolitu: Veniamin spre a putea, excita și aprinde în 

Petrarul simţul de umanitate și de moralitate și a-l reface din tâlhar în 

om onest, îl ia pe lângă sine, îl face comis, ba încă și perdegiul stii, așa, 

că cine venea dintre boeri spre a-l visita pe Aitropolitul și diidea eu ochii, 

la ușa Mitropolitului, de Petrarul, rămânea uimit și încremenit de spaimă. 

Dar Mitropolitul curând. se adresa către visitatorul săi și îI dicea: „nu te 

teme, arhon, că acum Petrarul este fiul mei.& Cu tâtă încercarea. Mitro- 

politului, natura stricată a. Petrarului nu sta îmbunătăţit. Intr?o bună di- - 

mincţă, când Mitropolitul Veniamin pleca spre Monastirea Slatina și lu:se 

și pe Petrarul cu el ca comis, fiind timpul de primă-veră şi cşind la 

câmpul lar şi la codri înverdiţi, se dice că Petrarul apropiindu-se de 

fortstra caretel, adresă Mitropolitului cuvintele: „Rămâi sănttos* Inalt 

Prea Sânţite, dădu pinten! calului stă aprig și voinic și se îndreptă, spre 

codri, de unde nu-l mai vtdu nimeni, de cât în spânzurătore, Când a fost 

prins și a duoa-6ră, pentru că e:a terorea, străinilor și mai ales a jidovi- 

lor, ai fost executat. Se dice că Mitropolitul Veniamin "l-a cerut și a 

duoa-dră de la Vodi, dar n'a reușit, pentru et boeril cu toţii ati pretina 

a fi spânzurat “spre a scăpa de terorea lui. - 

+
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Ioan Sandu Sturdza V, V. dintre boerii Patriei n6stre,-înoindu- 
: se şi acest pronomion al ei care mai de ducă vâcuri era pierdut.& 
(Insemnarea la.pag. 348, tom. | a Istoriei Seripturei Vechiului 
testament, Iaşi 1824). 

Mitropolitul Veniamin însă întârdie de a se reintâree la scaun, 
pentru că voia a regula cestiunea averilor Mitropoliei Moldovei 
ce avea în Basarabia; poporul însă nerăbdător, îl rogă şi îl-re- 
clamă chiar de la Domnitor, dai alarmă la Vodă, şi cer cu insis= 
tenţă a le aduce între ei pe milosul și darnicul lor părinte, pe 
protectorul nevoieşilor. i 

Pentru ca acesta a duoa invitaţie să aibă o mai mare influenţă 
asupra "nobilului săi suflet, (strigătul unanim al poporului,) 
Domnitorul îi alătureză şi jalba obștei tergului Iaşi, subscrisă de 
tote breslele, cari cereaii cu căldură Mitropolitului să vină în 
midlocul lor, la scaunul sti. 

In fine Mitropolitul Veniamin se reîntâree la Iaşi în tâmna 
anului 1822. De acum lucrâză în unire cu Domnitorul țărei, 
Joan Sandu Sturdza, cu care ara amie intim încă înainte de a f 
Domn, şi pe care in multe împregiurăni îl ajutase. Cea, întâiii 
tr6bă ce aii pus amenduoi la cale a fost înlocuirea Egumenilor 
greci de pe la monastirile gise închinate cu Egumenii români, 
La săvârşirea acestui fapt a contribuit mult şi convingerea Porţei 
că banii din veniturile acestor monastiri au alimentat puternic 
mişcarea Eteriei. Dupe aceea o nouă organisare a ţărei a înlă- 
tuxat pe străini numindu-se numai români, Iar Mitropolitul în 
special alina prin daruri şi mile “suferinţele poporului ce îndu- 
rase într'un mod barbar şi nemilostiv furtul şi jaful Eteriştilor ; 
terdrea, cuțitul, sabia, uciderile, urgia şi spaima lenicerilor şi a 
armatei turcesci destrăbălate. S'ar putea aplica fârte nemerit ver- 
surile lui Virgil Eneid, (cart. III-a, vers. 2.) Li campos ubi 
Troia fuit, la ruina în care a, lăsat ţ6ra, românilor Eteria, 

Sunt fârte pătrundătre de inimă, sfâşiet6re chiar aflarea şi 
împărţirea unora, din lucruri furate de Eterişti şi Ieniceri, şi 
dintre cari unele reluându-se de la jefuitori, când ai eşit din oraş 
şi depuse spre păstrare în biserica Mitropoliei Stratenia. (Vedi 
Documentele Mitritopoliei Moldovei din 1821). De la finele seco- 
lului trecut biserica Stratenia, vechea Mitropolie zidită de Anas- 
tasia, Domna, lui Ioan Duca, era crăpată de cutremur şi descope-
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riţă prin ardere şi cu totul deteriorată, aşa că la 1821 a putut fi 

fârte potrivită de a servi pentru magazii sail deposit lucrurilor 

furate, pentru că era asigurată de jaf. Aici se aduna poporul de 

t6tă mâna dilnic spre a-şi cunâsce şi a-şi relua micar unele din 

obiecte ce i s'a putut scăpa de foc şi furt. 

Curând Mitropolitul vădând trista stare a tuturor instituţilor 

sale, productul ostenelelor timpului trecut, în ruină şi p aralisate 

de viforul ispitelor la cari ati fost expuse, s'a cugetat a le resta- 

pili, de şi acum era fârte greii. Profesorii greci fugise, cel ro- 

mâni se retrăsese în munţi şi monastiri, elevii se împrăştiesc pe 

la casele părintesci, tipografia i se distruse, 6menii literați fugise 

fie-care unde putu a-şi găsi adăpost şi a-şi asigura viâţa. Moldova 

şi mai ales oraşele şi capitala Iaşul erai pustii de Gmeni. Cu 

_tâtă acestă stare de jale, Mitropolitul se încuragiază, chiamă pe 

refugiaţi din noi în jurul săi, pe mare şi mic, pe boeră şi pă- 

mânteni, şi-i invită prin sfatul sti impunstor şi credut de a-şi 

relua, fie-care activitatea sa. | 

Spre a putea, mulţămi dupe vrednicie lui Dumnedei că a scă- 

pat ţera, şi din acâstă cumplită urgie, a conceput planul împreună 

cu Domnitorul ţărei de a rădica din temelie o catedrală mărâţă 

şi frumosă, care să fie în adevăr fala neamului românesc şi o jertfă 

plăcută lui Dumnedeii! Am întâlnit notițe de un plan de cate- 

drală încă de pe la 1826, făcut dupe modelul bisericei Sântei 

Sofii din Constantinopol. (Vegi Documentele din archiva Mitro- 

poliei). 

Tdeia dar de a zidi o nouă catedrală metropolitană prinde rădă- 

cini în sufletul nemuritorului Veniamin şi a Domnitorului ro- 

mân Ioan Sandu Sturdza. De aceea la 8 August 1826 se dă un 

hrisov prin care Domnul şi Mitropolitul fac apel la t6tă boerimea 

şi suflarea românscă, de a contribui fie-care dupe putinţă spre 

a se zidi o altă nouă Mitropolie, „căci cele duoă în cari astăqi se 

mărginesce acâstă sfântă Mitropolie sunt pe lângă vechime mică 

şi stricate, | | 

Spre a se putea, realisa cu urgenţă planul, însuși Domnul con- 

tribue cu suma, colosală pe atunci de 83.995 lei, adică cu jumă- 

ţatea sumei totale. Pe când se realisa acest plan prin contribuţii 

bene vole, pe când Mitropolitul îşi aduna în giurul stă ca cloşca 

puii săi sub aripi şi a-şi relua avântul spre desvoltarea, activităţei
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naţionale, fatalitate şi iar fatalitate! Vremile din noi iarăşi se 
înăsprese. Nordul Europei se posomorăsce, și neliniscea, nesigu- 
xanța, predomină din noii sufletele Românilor şi ast-fel tote 
proiectele sunt paralisate în începutul lor. 

Ocupaţia rusescă iarăşi, învrăjbiză între narâde, învrăjbiră între 
cetăţi, învrăjbiri între cei de un neam ! 

Domnitorul român este mazilit şi o administraţie rusâscă de la 
1828 până la 1833 este stăpână pe destinele Românilor! Iarăşi 
nenorociri, iarăşi persecuții, iarăşi refugiări şi chiar exilări, 
Ţera Romiinilor ia fisionomie rusâscă. Angarii nesfirşite, biruri 
înmulţite, silnicii câte-şi pâte mintea închipui, lipsă, fâmete, bâle 
şi chiar ciuma distrugătâre ai sfâşiat cu „necruţare pământul ro- 
mânese, Dar de astă dată Mitropolitul Veniamin nu-și părăsesce 
scaunul, ci îndură cu bărbăţie, ca un părinte comun, necazul şi 
neajunsurile timpului ! De la 1822, când s'a întors de la Colin- 
căuţi şi până la 1833 a lucrat pentru biserică şi scâlă cu aceiaşi 
ard6re şi devotament de care era inspirat de la început; dar fruc- 
tul muncei sale este fârte mult întrerupt, paralisat chiar de im- 
pregiurări; de aceea cred că aii trecut puţine dile când să nu fi 
vărsat şiruri de lacrimi, privind la nestatornicia, şi nenorocirea 
patriei sale. | 

Cu tâte greutăţile, avem şi din acest timp fâite multe impri- 
mate cu caracter bisericesc şi naţional, unele ale sale, altele ale 

" altora, 
Mitropolitul Veniamin protegia şi contribuia cu bani nu nu- 

mai pentru desgroparea, literaturei naţionale, dar şi acelei antice . 
romane şi mai ales grece. Aşa a subvenţionat bărbaţi erudiţi ca, 
pe Vardalah, Lâvide şi alţii spre a comenta şi publica, seria ope- 
rilor sânţilor părinți ai bisericei ortodoxe. 
"Trecând şi de astă dată furtuna şi atmosfera politică liniştindu- 

se şi cu modul ace ta făcându-se lumină clară pe orizontele plă- 
cut al ţărei n6stre bântuit de atâtea dezastre, Mitropolitul Venia- 
min revine din noi asupra ideei sale de a ridica cu propria sa 
cheltuială o nouă catedrală Mitropoliei Moldovei, pe locul vechei 
biserici metropolitane Stratenia. De astă dată, ajutându-i Dum- 
nedeii, ideia devine realitate. In 1833, la 3 Iunie, pune prima 
piatră fundamentală a edificiului ce stă astădi măreț spre fa a, şi 

„lauda Românilor. Venind tâte cele politice la loc, se numesce
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iarăşi Domn pământean, la 1833, Mihail Sturdza şi împreună cu 

cl Mitropolitul Veniamin conlucra la consolidarea, invăţământu- 

lui naţional, ca suflet a acelor bărbaţi patrioţi ce l-ai sucundat; 

contribue la înființa.ea Academiei Mihăilenă, ce ramplasa ori. 

“inloeuia Academia g:6că, desvoltă sedla din Trei- Terarhi a lui 

Vasile Lupu, reorganisează Seminarul din monastirea Socola, şi 

înfiinţeză mai multe scoli. ţinutale în diferite oraşe ale ţărei, îm- 

bogăţesce. tipografia şi tipăresce neintrerupt o serie de scrieri 

românesci. Tâte aceste institute, ce-'şi au fiinţa lor până astădi, 

exceptând tipografia, îşi datorese existenţa lor acestui mare pre- 

lat şi exemplar patriot, 

Să nu uităm că şi de la 1828 până la 1833 tot el a fost cen- 

trul şi sufletul patrioţilor, ca şi de la 1821—1823, 

În fine continuă în pace şi linişte păstoria sa şi sprijinirea 

Bisericei şi țărei până la 1842, Ghenarie în 28, când îşi: dă de- 

misia sa pentru tut-dcuna şi se retrage spre. linişte şi petrecerea . 

restului vieţei sale la monastiiea Slatina. Impresia ce a făcut în 

tot poporul vestea, ce s'a tran-mis ca un fulger, ne-o deserie 

forte tidel un contemporan N. Istrati: „In midlocul atestor în- 

deletniciri ai arhipăstorit Veniamin până la 28 lanuarie 1842, 

„când din cuvinte încă publicului necunoscute, dându-și demisia 

se retrase la monastirea Slatina. Câtă însemnătate şi iniîurire a- 

vea Veniamin "în ţâră at vede.at cursul a trei dile, în cari a 

împăiţit bine-cuvântarea de pe urmă la fiii sufletesc. Nu. era 

boer, ori văduvă, oră mi er căruia să nu fi fost Veniamin boteză- 

tor, cununiător, ajutor sau bine făcător: de aceia trei dile un rii 

de 6meni treceau necurmat prin apartamentele sale, udând mâna. 

bine cuventătâre cu laciîmi de dureie şi de recunoscinţă. Retra- . 

gerea, sa era un eveniment, şi ingrijindu-se de o demonstraţie a 

poporului, s'a luat măsuri”ca să purcâlă din Iaşi nâptea. | Mult 

a u.mat pelerinagiul cre tincioşilor la Slatina, cari ai cercetat pe 

proin Mitropolitul carele nu continea ca şi mai înainte a îm- 

părţi bani, până şi stuaele sale între acei ce le cereaăi, şi *şi-a con- 

sfinţit timpul s&ă la rugăciuni şi scrieri” | 

De şi de o constituţie sânâtâsă, totuşi dima cea aspră a mun- 

ţilor, viaţa Lui schimbata şi in ani înaintată, s'a incheiat pe pă- 

ment la 18 Dechembre 1846, şi-a dat sfântul său suflet în braţele 

iubitului stii arhidiacon Meletie Istiate, atunci arhimandrit şi
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egumen monastirei Slatina, pentru că Mitropolitul Veniamin 
înainte de mârtea sa îmbrăcase schima, de megaloschim saă pu- 
stnic şi era sub ascultare. 

In testamentul său, care este unic, cap de operă în felul săi, 
se citesee ultima implorare a ceriului ce o face cu durere de inimă 
pentru neamul stă: . . . „Aşa dar şi et smeritul şi pă&cătosul, 
fostul Mitropolit al Moldovei Veniamin Costache, supus fiind ca 
om legei muritorilor, şi prin urmare în fieşte-carele minut aş- 
teptându-mi mutarea din lumea acestă vremelnică, şi amăgitbre, 
din adâncul inimei, cu nevrednicie strig către Domnul: Să se re- 
verse îndurarea sa asupra acestei creştine ţări, să fie neadormitul 
săi ochii în tâtă vremea, priveghetor ca să împărăţâscă în voia 
sa, să sporâscă dragostea aprâpelui şi să înflorescă creştinătatea 
spre mântuirea Gmenilor şi spre lauda lui, Audi-mi milostivul 
Dumnedeii ruga mea, nu întârce faţa ta de la mine. . . =. Mi- 
lostiv în t6tă viaţa lui, de şi a dispus de sume colosale, n'a avut 
la mârtea lui nici măcar o sumuşdră pentru a fi îngropat; de 
aceea obligă prin testament pe Meletis Istrate a'l îmormânta.: 
„Fiind-că nu am nici o avere saii bani din care să se p6tă întem- 
pina grijele trebuitâre, dupe rânduiala bisericei, pentru mult pă- 
cătosul mei suflet, las asupra fiului mei Meletie Istrate ceasor- 
nicul din sin ce "l-am lângă mine de aur cu duoă lanţuri iarăşi de 
aur, 

Memoria veterum renoran dun, 

Acesta-i Mitropolitul Veniamin, tip de prelat în Biserica lui 
Christos, model de păstor naţional, vrednic servitor, milostiv, în- 
durat şi lesne ertător! 

Exemplu de Român ! 

Trăiască Majestăţilor lor Regele nostru Carol I şi Regina 
nstră Elisabeta! | 
„Trăiască Inalt Prea Sfinţitul nostru Mitropolit şi Primat al: 

României Iosif Gheorghian! 
Trăiască D. Ministru de culte şi instrucţiune publică D. D. 

A. Sturdza ! ia 
Trăiască corpul profesoral al Seminarului !
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Citirea, acestei disertaţiuni a produs în întreg audito- 
„rul o viue emoţiune, şi D. ministru Sturdza a mulţumit 
D-lui Erbicânu prin următorele cuvinte : 

Prea Sânţiţi Părinţi, 

Onoraţi auditori, 

Cred că şi D-vostră ca, şi mine sunteţi adâne mişcaţi de cu- 

ventarea D-lui profesor Erbicânu, şi că încuviinţaţi să mă fac 

ecoul acestei emoţiuni, mulţămind D-sale călduros pentru acâstă 

cuvântare, - 

Cred, tot-d'o-dată, că simţim iarăşi cu toţii necesitatea de a, 
ne lămuri, pentru.ce cuventarea D-lui Erhicânu a atins atât de 
“mult inimile n6stre. Necesitatea acestei lămuriri este chiar o 

datorie sufletâscă, fiind-că e bine să clarilicăm în noi simţiminte 
înalte, când ele se produc, pentru a le înfige adânc şi a le întări 

puternic în sufletele n6stre. 

Voiii înceuca să fac acâstă lămurire în puţine cuvinte, 
D. Erbicânu a desfășurat dinaintea n6stră tabloul adevărat 

şi viu al miseriilor, al umilințelor, al pericolelor prin cari patria 

n6stră a trecut, şi cât era atunci de greii, pentru bărbatul cel 
mai pregătit şi mai decis, a lucra şi a îăptui pentru ţsră şi insti- 

tuţiunile ci. 
Când am audit pe D. Erbicânu înşirând unul dupe altul eve- 

nimintele patrică din ântâia jumătate a secolului actual cu elo- 
cinţa străbătătore a adevărului, un fior rece ne-a pătruns pe toţi. 

“Trausportândn-ne pe acele timpuri, fie-care ne întrebam: cum 
ai mai putut părinţii noştri trăi şi suferi fără a-şi perde spe- 
vanţa, că va veni o-dată diua mântuirei şi pentru noi ? Dar fie- 

care diceam tot-d'o-dată : Ce caractere almirabil oţelite, în cât 
nimic nu putea, nică să-i atingă, nici să-i încovdie, şi ne vedeam 

pătrunşi de o dui6să recunoscinţă către acei bărbaţi, cari ai 

purtat o viţă plină de abnegaţiune şi plină de curagiii, pen- 

tru a nu desnidăjdui şi a sta în picidre, credincioşi ţărei, cre- 
dincioşi poporului, credincioşi neamului, credincioşi serviciu- 
lui lor, 

Mare ne apare figura Mitropolitului Veniamin, când el, arhi- 

păstorul iubit şi venerat al ţărei, fuge într'o cărucidră, schimbat 

în alte haine, şi ducând cu dânsul numai cărţile bisericesci, cu a 
3
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cărora, prelucrare el se mângâia şi cu a cărora publicare el spera 

să întărâscă în eredinţă pe turma sa cea cuvântătâre, Mare ne a- 

pare figura acestui sfânt bărbat, de câte ori îl vedem in marea 

- furtunâsă a greutăților, ce se grămădeaii şi se măreaii necurmat, 

înotând ca, un vit€z, cu inimă tare şi cu sufletul senin, pentru 

a eşi la liman, spre a aduna iarăşi în giurul stu pe compatrioţii 

săi, împrăștiați de vijelie, dar cari în midlocul ei se uitaii numai 

spre dânsul ca la singura stea lucitâre. 

Stăm plini de mirare la istorisirea faptelor petrecute la noi 

înainte de 50 de ani, şi ne întrebăm: cum de patria nâstră n'a 

perit cu noi cu toţii, cum ea a putut străbate atâtea greutăţi, în- 

vinge atâtea pericole, şi ajunge în fine la posiţiunea de astâţi, 

încongiurată de respectul şi încrederea lumei întregi, la posi- . 

ţiunea de astăgi, la a cărei realisare nici nu visai măcar lup- 

tătorii de atunci ! 

Stăm plini de mirare şi ne întrebăm: cum s'a putut; săvârşi 

acest lucru de un popor mic, grei atins de săgețile invedinate 

ale inamicilor sti -şi slăbănogit de multe şi crâncene lupte. La 

acâstă întrebare nu e alt răspuns, de cât un răspuns creştinesc: 

Numai înduraea şi puterea lui Dumnedei 'aii săvârşit acestă 

minune, când el a vădut suferinţele poporului şi credinţa, bărba- 

ţilor cară "1 conduceai. Când privim lucrurile ast-fel, atunci înţe- 

legem desperarea strigătului acelor cetăţeni, cari de 2 ori ati 
chemat pe mitropolitul * Veniamin să şi reia scaunul arhipăstoresc, 

de unde-l isgonise urgia, ce se revărsase sub diferite chipuri asu- 

pra ţărei. Acest strigăt şi astăgi e pătrunditor pentru noi. De 

aceea, lacrimi s'aii ivit în ochii noştri, când am audit cum mitro- 

politul, mâhnit şi amărât, şi-a luat de la mic şi de la mare, de 

la sărac şi de la bogat, diua bună, pentru a se retrage, el, cel mai 
puternic şi cel mai venerat Chiriarh al Moldovei, ca un simplu 

călugăr în fundul munţilor, punendu-se acolo sub ascultarea 

unuia din ucenicii săi, dând ast-fel tuturora, celor ce trăiaii 

atunci şi celor ce trăesc astă-qi, un exemplu mare şi admirabil 

de lipsă de mândrie omenescă, un exemplu mare şi âdmirabil de 
„abnegaţiune creştinâscă. 
„Am fost mişcaţi de cuvântarea D-lui Erbicânu pentru că D-sa 

în mod simplu, dar adevărat, a desfăşurat dinaintea nâstră tra-
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gedia trecutului nostru, în care Mitropolitul Veniamin era întâia 

şi mărcţa figură. 

Am fost adânc mişcaţi de acea cuvântare, pentru că la imagi- 

nea trecutului se arăta cugetărei nâstre imaginea presentului, 

şi ca plină de grele încercări şi ca încongiurată de mari pericole. 

Atunci, în întâia jumătate a secolului actual şi până mai 

târdii, înainte în a duoa lui jumătate, stam striviţi şi umiliţi de 

inamicii noştri. Paşii şi generalii străini dispuneaii de sorta n6s- 

tră, Părea că ori-ce resuflare liberă, proprie a nâstră, încetase. 

Eram ca nişte desmoşteniţi, cari băteaii ca cerşetorii la uşile 

străine, cerşind ce era necontestat, dreptul nostru, cerşind să 

nu mai fim jefuiţă şi căleaţi în picidre, să fim lăsaţi în pace ca 

să ne căutăm noi înşine de trebile nostre. 

Astăgi stăm în picidre, desvoltându-ne întru! tote dupe price- 

perea n6stră, stăpâni pe destinele nâstre, necesari echilibrului şi 

păcei europene, necesari în neatârnarea şi independinţa n6:- 

tră, desvoltărei culturale ale Orientnlui european, respectaţi 

de cei mari, priviţi cu încredere de toţi. 
Jeri eram necunoscuţi şi neînsemnaţ, astăgi suntem cunoscuţi 

şi avem o însemnătate, Ieri sârta nâstră atârna, de sârta altuia, 

astăgi atârnăm de noi înşine. Dar tocmai de aceia, pentru că avem 

o însemnitate, pericolele de astăgi nu pot fi mai inici de cât cele 

de ieri, şi trebue să ne pregătim pentru a le putea învinge şi 

pe dânsele. 

Astăqi se aplică la noi, mai mult decât ori şi când gicătorea 

populară : Cum ţi-i aşterne, aşa te vei culca. 
Cum trebue să ne aşternem ? - 

Așternutul popârelor constă din duoă pături, una a presentu- 

lui şi alta a viitorului, 

Pătura presentului e formată de totă acea activitate, care se 

ţine de bunurile materiale. In cele ale Statului voii aminti — 

căile ferate şi şoselele, posta şi telegraful, financele Statului şi 

instituţiile de credit, administraţiunea şi justiţia. 

Pătura viiţorului e formată de cele duot mari instituţiuni de 

Stat — de biserică şi de scâlă. 
Biserica şi scâla pregătesc viitorul ţărilor şi pop6relor. Ele 

formâză generaţiunile viitâre, întărindu-le inimile pentru a nu 

se abate din calea adevărului şi a, virtuţei, oţelindu-le voinţele
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spre gândiri şi fapte bune. Ele formâză cetățeni viguroşi, patrioţi, 
gata a, se jertfi pentru binele comun, gata a lupta din convin- 

gere şi cn curagiu pentru apărarea căminului părintesc. 

De aceia trebue ca cu toţii — cetăţeni şi guvern, învățători şi 
elevi—să punem î6tă stăruința pentru ca biserica şi scâla să; fie 
la înălţimea lor. E o necesitate a asigurărei viitorului nostru ca 
sc6la românâscă să fie în adevăr şi în realitate ca sedlele ţărilor: 
celor mai culte. 

Aci trebue să fie punctul cardinal al năzuinţelor nostre. Nu 
c de ajuns a ne pregăti pentru present, trebue să lucrăm ast-fel, 

ca viitorul să nu pericliteze munca celor cari nu mai sunt printre 
noi, munca n6stră proprie. 

In nenorociri omul se întăresce. La amintirea lor şi a silințelor 

-ce'si-a dat pentru a scăpa de densele el se îmbărbăteză, 

„Acesta este simţimântul'cure l-a produs în noi cuvântarea. 
D-lui Erbicenu. | 

Fie ca prin biserică şi prin scâlă să ajungem şi noi, ori cât de. 

mici suntem, a fi tari prin simţirile înalte, desvoltate binelui, 
închinate patriei ce ne une:ce pe toţi în munca comună a înde- 
plinirei consciinci6se şi credincidse a datoriilor nâstre pentru 
densa; să fim tari prin aceste simţiminte şi faptele cari vor de- 
curge dintr'6nsele, pentru ca să putem exclama şi noi precum a : 
făcut-o mai deunădi un mare om de Stat, dicând: Nu mă tem de 
“nimeni de cât de Dumnedei, căci în contra Smenilor am virtutea .. 
şi devotamentul întregei naţiuni, care la ora pericolului va sta 
ca, un singur om pentru a apăra măsirea şi tăria patriei. 

Acesta e țelul spre care numai biserica şi scâla ne pote con- 
duce. 'Tâte năzuinţele nâstre trebue să ticdă ca ele să ne asiguie 
cetatea, cea:tare-şi neinvincibilă a inimilor nostre. 

i. i 
Lai 

Dupe ţ6rmhinarea, acestor discursuri; Sati ridicat tuas- 
turi căldiărâse în sănătatea, M.M. L.L: Regelui şi Reginei, 
aL. P. S4$, Mitropolit Primat, a Preşedintelui consiliu. 
lui Lon C. Brătianu, a Ministrului de culte şi de instruc- 
ţiune Dimitrie Sturdza. | 

D. deputat Vilner a felicitat pe Prea, Sânţitul Di- 
rector al seminarului pentru buna ingrijire ce pune la
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desvoltarea, acestei scoli. In fine D. profesor Georgian”. 
a, mulţămit D-lui Ministru de culte şi instrucţiune, în--. 
numele corpului profesoral al seminariului, pentru bu- 
na-voință ce a avut nu numai de a, asista, ci de a lua, o: 
“parte de inimă la, acestă serbare scolară şi religiosă. 
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