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„Istoria este ştința ce luminează 
pe cârmuitori ; şi nu numai îi fereşte 
să nu cadă în greşelile înaintaşilor 

lor, dar îi ajută să le îndrepteze. 
Ea nici proslăveşte, nici osândeşte; 
ci numai desvălueşte. 
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““GAPITOLUL 1 
+ — 

SUB FANARIOŢI 

Secolul XVIII, este.un veac trist pentru românii din 
Principatele dunărene. Domnia încetează a fi pământeană. 
Pe tronurile din Bucureşti şi Iaşi se perindă greci fa- 
narioţi, cari se ridică şi înceatcă a se menţine prin 
cumpărarea turcilor, şi prin servicii aduse puterilor 
străine. Se poate spune că nici u scimbare în domnie, nu 
s'a făcut în secolul acesta, fără mituirea, vizirilor şi a 
paşalelor, fără intrigarisirea ambasadorilor din Stambul. 

Locuitorii Principatetor, bieţii români, nu mai aveau 
absolut nici un rol la alegerea domnilor. Ţăranii plă- - 
teau biruri grete şi cărau în silă calabalâcul domnilor 

„maziliţi şi al celor ce venebu cu firman împărătesc, ca 
să se aşeze în tronul lui Mihai Viteazul. Negustorimea, 
"compusă din greci, arrâeni, saşi şi turci îşi făcea tre- 
bile, cum putea şi din: ce putea. Boerii, cari prin ambi- 
țiunea şi intrigile lor, pierduseră domnia după care 
mureau, se mulţumeau să-şi asigure privilegiile — pro- 
nomiile cum se zicea pe atunci — şi dau mai toţi 
concursul lor, celor ce cu puterea din afară stăpâneau 
Principatele, . 

Alaiurile cu cari intrau domnii, în domneasca lor re- 
şedinţă, eticheta turco-bizantină de care se înconjurau, 
dădeau însă încă iluziunea,unei vieţi de Stat. Răsboaiele 
ce se desfăşurau pe pămâutul românesc, sărăceau ţara, 
fără nici un pic de glorie pentru poporul ce se măr- 
ginea a face serviciul de intendenţă al oştilor străine. 
“Boalele, birurile grele, decimau populaţiunea săracă.
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Fruntaşii neamului, nu înțelegeau nici una din proble- 
mele ce veneau în discuţie; ei se mulţumeau numai 
să-şi vaite soarta .şi să spere cei mai mulţi dela ruşi, 
câţiva dela. nemți, o mântuire ce nu putea veni decât 
prin ei înşişi. | 

Tocmai din pricina acestei anemii generale, când 
Dumnezeu a vrut să se milostivească spre noi, cei ce 
aveau răspunderea, trecutului, au crezut abil să dea 
toată vina pe fanarioți. Era abil şi comod. De aceea 
istoricii noştrii multă vreme s'au mulţumit cu această 

"soluţiune, care mai avea avantajul a nu le cere multă. 
osteneală. ! « e 

În școli şi la Universitate, epoca fanarioţilor se în- 
vaţă în două trei lecţiuni: Grecii sugeau iara, boerii,. 
plângeau pe la moşiile lor, şi prostimea zăcea în bor- 
deiele ei. 
"V. A. Ureche are marele merit, de a fi luminat această 

epocă, pe care interesele unora şi un patriotism rău 
înţeles o falşificaseră cu totul. Scotocind prin condicile 
domneşti, desgropând documentele, Ureche a, reuşit să, 
dovedească că epoca fanarioţilor, se poate numi astfel: 
-din cauză că pe tron în Principatele române se găseau 
greci-fanarioţi ; dar că eghemonia fanariotă nu a avut 
caracterui acela general, de care s'a vorbit. Fanarioţii 
au domnit în Ţăra Românească și Moldova, dar ei au 
guvernat cu boerii pământeni. Acesta este adevărul. 

Pentru a ne încredința de adevărul acesta, Ureche, a 
publicat douăsprezece volume mari, cuprinzând acte şi 
documente din secolul AV [NI şi dela începutul celui XIX. 

Din cetirea primelor şeapie volume, care tratează 
ultimele decenii ale secoluiui XVIII, am dat de lucruri 
cari interesează pe cei ce se ocupă de relaţiunile dintre 
Biserică şi Stat; şi pe cei cari ţin să cunoască, care a 
fost în trecut puterea, sentimentului religios printre 
români. 

Judecând numai după clădirile bisericești şi din tipă- 
rirea cărţilor de ritual, ar trebui să credem că senti- -? 
mentul religios a fost foarte puternic la strămoşii noştri ; 
dar privind lucrurile şi din alte puncte de vedere, ne 
explicăm multe ce par aşa de inexplicabile la prima 
ochire. ţ 

In chipul cum era organizât Statul bizantin, se făcu 
—la vremea ei — şi organizarea de Stat a Principatelor. 
Şi tot aşa cum, după Fotie, Împărații bizantini îşi aro- 
gară drepturi sacerdotale chiar asupra Marei Biserici şi
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o aserviră Statului; aşa şi domnii Principatelor exer- 
citară o tutelă destul de puternică asupra Mitropoliilor 
Ungro-Vlahiei şi Moldovei. Cesaropapismul inventat 
în Țarigrad; până ce să se cristalizeze în Moscova, a 
strălucit un timp îndelungat la Bucureşti şi la Iaşi. . 
Dumitru Canţemir spune, în descripția Moldovei, că 

« cuvântul hotăritor în cele bisericeşti îl avea Domnul; 
că Mitropolitul nu era mai mult decât, Ministrul cul- 
tului oficial. Din anumite fapte, reiese chiar că el în- 
deplinea, uneori, chiar unele din funcțiunile de Ministru 
al Cultelor. Cât de canonică era organizarea aceasta 
bisericească, şi dacă a, fost conformă cu dogmele orto- 
doxiei, nu avem a ne preocupa aci. _ 

Destul este: să însemnăm câteva acte de ale domnilor 
fanarioți dela sfârşitul secolului XVIII, care arată până 
unde mergea atunci amestecul Statului în cele bise- 
riceşti. * a 

Să nu ne mirăm dar, dacă uneori. Vodă, ca un ade- . 
vărăt Pontifex. Maximus, dă porunci chiar circa sacra. 
Un exemplu tipic este decretul lui Mihai-Vodă Sutzu, 
relativ la riturile botezărei. In August 1785, el dă un 

- ordin protopopilor, prin care le porunceşte «despre 
partea Părintelui Mitropolit» ca «taina, botezului să o 
lucreze după bună cuviinţă, însă scăldătoarea întru 
care botează copii să fie. un vas mare... în care să 
încapă apa cât să acopere copilul... iar să nu toarne 
apă din oală în cap după cum am auzit că fac în unele 
locuri... ci de nu va fi apă destulă... atunci să se ia din 
acel vas cu mfâna şi să i se pue în cap... urmând în 
acest chip de trei ori». 2) E: 

«Biserica Urtodoxă. Română», a publicat, anii trecuţi, 
un ordin circular al Mitropolitului Tudosie al Ungro- 
Vlahiei, care şi el cerea preoţilor să boteze numai prin 
afundare. Aceste documente, dovedesc încă odată, că 
ritul cemplectei afundări este o inovaţiune a românilor 
din ţară, şi nimic mai mult. 

Tot în calitate de oblăduitor al Bisericii, Alexandru 
Ipsilante dă un hrisov ce constitue up adevărat tipic 
monahal al monasţirilor din Ţara Românească. In el 
citim că «Kinoviarhul său proestosul monastirei să 

*- poarte grijă cu dragoste părintească de ceilalţi călu- 
* gări»; «fiecare monastire să aibă skevofilax . .. înţelept 

  

1) V. A. Ureche, Istoria Românilor L. 368/4834. ” 1
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şi cuminte... prin fapte cunoscut credincios... căruia 
să i se încredințeze prin catastih curat, iscălit, toate 

odoarele şi vestemântele şi cărţi şi hrisoave şi seneturile 
> şi tot venitul morastirei». În art. 3, se spune de iconom, 
care va fi chivernisitor al lucrurilor monastirei, sub 
supravegherea Schevofilaxului, căruia în fiecare. lună 
va da socoteala înscris de toate, regulat, aşa ca la 
nevoe să poată fi controlat şi de Arhiereul locului. 
Monastirile nu au voe a se împrumuta, decât la mare 
nevoe: şi cu aprobarea Chiriarhului. «Fiindcă capul 
tuturor răutăţilur. este schimbarea adesea a egumenilor 
şi a Skevofilaxului», acesta — şi, chiar Iconomul — vor 
fi cîn dregătoriile lor în toată vfeaiţa, neschimbaţi». 

* Cei ce se călugăresc, să dea înainte de călugărie ce 
vor neamurile lor, iar restul va fi al monasiirii, care 
va întreţine pe toți deopoirivă, hrănindu-i şi îmbră- 
cându-i «de obşte». In art.:8 se arată cum: celor ce es 
din monastire, se cade să li se deâ bilet de voe, peun 
termen determinat. Călugării «nici deenm să na fe 
slobozi dela o monastire să se mute la alta». Pe :mireni 
îi opreşte a, locui în monastiri, «ci încă a nu metahe- 
risi mirenii în monastiri cântece” lumeşti».1) 

Un alt tipic dă Alexandru Ipsilanti, la 1/97 Aprilie, 
monastirii Căldărusani, prin care după ce înceşte cele 
botărite de Ctitorul Matei Basarab si de pătriarhii din 
vremi; porunceşte să fie într'nsa «chinovie de părinţi 
cernicani») «unde să aibă cuviosul Arhimandrit Cerni- 
canul Kir Gheorghe, ce este orânduit năstavnic, dim- 
reună cu ceilalți P. P. Cernicani. 465 cetim, că la 
ăldăruşani se va urma tipicul dela Muntele Athos. Că- 

lugăriri fără voia Domnului să nu se facă, nici bote- 
zuri fără voia Mitropoliei. Călugări să fie patruzeci. 
Toţi să fie de obşte, ciar nu cu esebire de pâine, ori 
de mâncare sau la rugăciunile Bisericii». Bugetul mo- 
nastirii se va face de întreg Soborul, dar care călugăr 
nu va urma datoriei «ca pe un netrebnic să-l isgo- 
nească), 2) - 

In acelaş chip lucrează şi Nicolae Mavrogheni, care, 
la, 6 Iunie 1786, serie Mitropolitului «ca fiecare biserică 
să stea toată ziua deschisă de dimineaţă până seara... 
Totdeauna să stea un preot la biserică -pentru pază, . 
de dimineaţă până seara... Candelile dela icoanele împă- - 

4) Ibid. 1. 50—4166 şi urm, 
2) lbid. VII. 309,
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răteşti şi dela prestol, să: stea aprinse. Slujba intrării să 
se facă decu seară» căci dimineaţa nu pot veni creştinii. 
Nu ştim întrucât s'au urmât întocmai aceste porunci, 

de caracter liturgic. | 
Dar peste un an, la 28 Februarie 1787, tot el porun- 

ceşte să se facă foc iarna în următoarele biserici: Curtea 
Domnească, Doamna Bălaşa, S. S. Apostoli, S. Ion, Să- 
rindarul, S. Sava, Zlătari, Bis. Doamnei, Patruzeci de 
Mucenici, S. Dumitru, S. Nicolae din Selari, Dintr'o zi, 
“Schitul Maicelor, S. Nicolae din Prund, S. Ion a Părş- 
coveanului şi Albă Postovari, adică acelea ce erau 
frecuentate de boierime. 

Dionisie Eclesiarhul, povesteşte cum Mavrogheni, «se 
îmbrăca în haine popeşti, alteori se îmbrăca în rasă şi 
potcap călugăresc şi mergea pe la biserici să vadă cum 
slujesc preoţii şi pe ce vreme săvârşesc slujba» adică 
făcea adevărate vizitaţiuni canonice, ca şi 'Arhiereul 
locului. | | a 

Din câte a făcut Mavrogheni ca să ridice clerul şi să 
îndemne oamenii a. merge la Biserică, nu se mai cunosc 
urme. Nici chiar creştinarea tuturor ţiganilor, la care 
îndemna pe duhovnici, nu s'a făcut pe deplin. 

A rămas însă costumul popesc, cu care a gătit pe 
opi. Până la Mavrogheni, căciula şi pălăria erau între- 
uinţate de toţi, dela Vlădică până la opincă. El introduse, 

eu delă sine putere, potcapiul urit ca formă $i strein, 
de care nici până acum nu se mai pot desface bieţii 
clerici neuniţi. 1) 

Piterul Hristache a, descris în versuri, activitatea 
guasi-episcopală a lui Mavrogheni. Acest boerănaş ajun- 
gând la introducerea potcapiului, scrie aşa : 

«Apoi le mai! porunci 
«ŞI alta îi sfătui, 
«Ca toţi să pue în cap 
«Câte un grecesc potcap; 
«Ca nimeni să nu-l mai ia 
«Cum “unii obicinuia, 
«Ci ca un dar, neclintit, 
«De tot să fie oprit... 
«Gata la poruncă fuse 
«Şi toţi potcapiu îşi puse. 

  

1) Dbid, III, 45—53



12 , „M. Theodorian-Carada 
  

Şi Hangeri dete un hrisov, la 10 Septembrie 1798, 
«pentru rânduiala monastirilor». La 27 August, el dă- 
duse un pitac adresat Mitropoliei prin care îi spune 
că «mulii exarşi ai $. Mormânt, a Sfet Agorei şi altor 
locuri», «vin aici», «ridică bagi» din care nu numai 
sărăcise monastirile ţării, ci însuşi ierarhii fac negu- 
storii ; şi porunceşte «să nu aibe voe egumenii, fără pe- 
cete domnească, să dea, cel mai puţin lucru; iar de va 
îndrăsni... să fie lipsit de egumenie, şi numai decât 
isgonit din ţară». Prin hrisov se opreşte vânzarea, egu- 
meniilor pe bani, trimeterea de bani la Locurile-de-jos. 
Intrarea exarşilor în ţară e supusă învoirei prealabile 
a Domnului. Egumenii vor fi moşteniţi de monastirile 
din ţară, iăr socotelile monastirilor închinate se vor 
lua la fiecare doi ani de Mitropolit, împreună cu Ma- 
rele Logofăt şi cu Vornicul Obştirilor. Ie 
Ureche nu îşi explică aceste măsuri luate de. Hangeri 

„ contra grecilor, decât prin aceea că Vodă ar fi putut 
„câştiga mai multe parale dela pământeni. Se poate 
însă ca la această măcură, să fi contribuit mult şi Mi- 
tropolitul Dositei Filitti, atât din.simţ de dreptate, cât 
şi pentru a-şi valora drepturile sale canonice, asupra. . 
monastirilor din eparhia sa.1) | 

Domnii ambelor principate, toţi, au dat mai la ace-: 
leaşi monastiri şi biserici, nenumărate hrisoave prin 
cari le dtordă scutiri de impozite şi venituri privile- 
giate. Această mulţime de hrisoave arată că Domnii, 
nu se ţineau legaţi de cărţile predescesorilor lor; şi că; 
îşi făceau — şi ei,:şi funcţionarii Divanului — venit din 
liberarea, acestor hrisoave domneşti, care dacă nu do-- 
vedesc prea multă evlavie, servesc, cel puţin, să ne 
arate care erau veniturile pe care monastirile şi bise- 
ricile le aveau dela Staţ. Aceste venituri erau foarte 
însemnate, la finele secolului -X VIII. Uneori întreceau 
chiar veniturile averilor hărăzite de ctitori. 

Dacă Domnii Principatelor săvârşeau acte arhiereşti ; 
mitropoliţii — în schimb — exercitau o acţiune politică. 
Bogaţi, cu venituri mai mari decât domnii, având o 
stabilitate în scaun la care nu puteau nădăjdui principii 
fanarioți, mitropoliţii se consolau de rolul redus în 
cele sufleteşti, prin aceea că rolul lor în cele lumeşti 

„era hotărâtor. Desigur mitropoliţii sărutau mâna Dom- - | A 

  

1) Tbid. Vil, 166 şi 379,
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nului, îi prezentau anaforale ca şi cel din urmă. mi- 
nistru secundar ; şi primiau pitace domneşti, în chestiuni 
pur eclesiastice. Dar tot ei, judecau pricinele cele mai 
însernnate. Mitropolitul era Nazirul (Epitropul) şcoa- 
lelor. El conducea aşezămintele de binefacere; şi, în 
vremi turburi. când Domnul era mazilit, ori gonit 
de oşti străine, împrejurul lui se aduna, boeriniea, el' 
devenea capul naţiunei. ! 

In secolul XVIII românii erau sătui „de ighemonia 
turcească, şi sperau—unii dela ruşi, alţii dela austriaci— 
desrobirea. Partid sinceramente. filoture nu exista în 
Principate ; cel mult se poate spune că boerii cei mai 
mărunți, de frică că marile puteri nu le vor menţine 

„toate privilegiile ce aveau, se temeau de o stăpânire 
. europenească, Puţini, ca să nu zicem de loc, erau ceice 

„sperau o ridicare a românilor prin ei înşişi. Boerii cei 
mari, erau siguri că atât rusul cât şi neamţul, nu vor. 
trece peste ei; şi la urma urmelor, în fundul sufletului, - 
le suna mai frumos titlurile de grafi şi de cneji, decât 
logofeţiile şi vorniciile cele mai mari. Clerul înalt, prin 
educaţie, considera domnia semi-lunei ca o pedeapsă 
Divină, şi nădăjduia în biruinţa Crucii. Adăpaţi mai ales 
din scrierile călugărilor greci, cei de după Fotie, lin- 
guşiți de muscali, mai toţi înalții prelați erau sincera- 
mente filoruşi. Şi ei, ca şi boerii, când vorbeau de 
pronomiile țărei, aveau în vedere mai ales privilegiile 
clasei lor. IR 

Când începe resbelul dintre turci şi creştini, Nicolae . 
Mavrogheni, care era credincios Porții, e silit să pue 
«pază la mitropoliți şi episcopi»,ca «să nu poată face 
corespondenţă cu nemţii şi muscalii», ca «foţi boerii 
cei mari» ; scrie Dionisie Eclesiarhul. ” 

Ipsilante Comnen ne spune cum Mitropotitul Cosma 
al Ungro-Vlahiei a fost depus de Patriarhul Procopie, - 
căruia Mavrogheni îi ceruse ecdos de destituire, fiindcă 
Mitropolitul «sa supus ruşilor». Vodă nu reuşeşte însă 
a-i numi un înlocuitor. Atât Filaret al Râmnicului, 
cât şi Vlădica dela Buzău, refuzară pe rând a usurpa 
scaunul unui arhiereu ce trăia, şi care nu-şi dase dimisia, 
de bunăvoe. - 

In lunie 1788, Mitropâlitul Leon - al Moldovei, scrie 
lui Potemkin, şi îi cere să intre în Moldova cu oştile 
imperiale. 

- Dacă Filaret al Râmnicului, refuză lui Mavrogheni 
“ Mitropolia;este totuş destul deâbi! de nu perde increderea, 
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Domnului. Il ajută cu bani, ca să întreţie armata, cu 
care Mavrogheni încearcă a ţine piept oştilor creştine ; 
şi astfel, când Mavrogheni biruit, încearcă să trateze 
cu puterile învingătoare, pe Filaret îl trimite să nego- 
cieze un armistițiu. Ureche ne spune, că la Goleşti a 
sosit Episcopul de Râmnic, trimis de Mavrogheni să 
trateze un armistițiu cu -Coburg. In aceeaş pagină, citim 
că trimisul lui Mavrogheni pare că l-a trădat, căci asi- 
gură pe Prinţul. de Coburg că poate merge în toată 
liniștea în Bucureşti, că nu este oaste în cale. ”) 

Ureche în simpatia lui pentru Mavrogheni, merge 
cam departe. Desigur că nu este permis nimănui, să 
vândă pe cel ce se încrede într'însul ; dar cu toate re- 
formele bine intenţionate ale lui Mavrogheni, turcii 
erau incapabili de o cârmuire cinstită. Era deci ome- 
nesc şi creştinesc, să dorească cineva să vadă ţările 
scăpate de turci. De aceea dar nu vom refuza lui Fi- 
laret circumstanţe atenuante, pentru faptul că părăsi 
pe. turci, şi trecu în “partida austriacă. 

In aşa condițiuni, el face parte din Divanul Ocâr- 
muitor Austriac, imediat ce nemţii pătrund în Bucu- 
cureşti. Ceva mai târziu (1790), sub Preşedinţia lui Co- 
burg, figurează în Divan şi Mitropolitul Cosma, îm- 

- preună cu Dionisie al Buzăului, cari filoruşi adăstară 
câtăva vreme, pentru a se da de partea austriacilor 2). 

După plecărea nemţilur, Filaret ajunse Mitro olit, la 
moartea lui Cosma; dar foarte curând, în 17 3, cdi- 
misionează de bunăvoe şi nesilit de nimeni». Melchi-, 
sedek Ştefănescu, Episcopul Romanului, crede că în 
adevăr din pricină de boală şi nesupărat de nimeni, a 
demisionat Filaret. Ghenadie Enăceanu, Episcopul Râm- 
nicului susţine, că a fost răpus de boerii pământeni 
«ca fanariot). Este greu de crezut că Al. Moruzzi să se 
îi pretat la detronarea lui Filaret, din pricina fanario- 
tismului său ; iar pretextul boalei nu e serios de loc, 
când ştim cât a mai trăit Filaret, după demisionarea, 
sa. Ureche e convins că Moruzzi a trebuit să aibă «a 
mână niscaiva, acte compromiţătoare dela Filaret» care 
i-au permis să obţie demisia de bunăvoie 3). 

E foarte probabil ca rolul dubios ce Filaret jucase pe 

  

4) Ibid, 11. 270, 
2) Ihid. 992, 
3) Ibid, V. 45.
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timpul resbelului austro-ruso-ture, îl făcuse imposibil, 
şi nimeni nu-l mai susţinea, sinceramente. Se ştie că 

-. Arhimandritul Alexe Exarhu, Egumen şi Dascăl la Mi- 
tropolie, prin scrisori din 1783 către Potemkin, îl arată 

* spionând pe nemți şi pe muscali. Pe turci îi pierduse, 
prin supunerea lui către austriaci; şi de aceia, cu 
toată activitatea lui nediscutabilă, deşi acum mergea 
până & opri intrarea în ţară a cărţilor tipărite în Ar- 
deal"), el nu se mai poate menţine. 

Ureche ne spune că Filaret şi episcopii, «nu admi- 
nistrau onest banii şcoalelor?)». Iar faptul că Dositei 
Filitti, suindu-se pe scaunul Ungro-Vlahiei, renunţă la 
«dările abuzive impuse clerului de Mitropolit?)), ne 
îndritueşte a zice, că Mitropolitul Filaret a căzut din 
pricina versaţilității sale politice, şi din cauză că nu 
era un bun mânuitor al trebilor îinanciare. 

De altfel mânuitori conştiincioşi ai banului public, 
nu se arată prea mulţi dințre prelaţii români din seco-. 

„1ul XVIII, căci «banii şcoalelor fură mâncaţi» şi «cu a- 
legerea lui Dositei 4). 

Pe când din pricini politice în Ungro-Vlahia un Mi- 
tropelit e destituit cu ecdos patriarhal, altul ales prin 
tragere la sorţ dinaințe hotărâtă, ca apoi să demisio- 
neze «de bună voe şi nesilit de nimeni», şi îi urmează 
în scaun, prin alegere, acela pe cari sorții îl înlătura- 
seră ; să vedem ce se petrece în laşi. | 

Mitropolitul Leon moare în toiul resbelului. Poate 
că frica de viitorul ce-l adasta, la revenirea turcilor în 
Principate, îi scurtează zilele. Ruşii trimit acolo pe 
Amvrosie al Pultavei, şi apoi, după recomandaţia lui, 
prin decret împărătesc pe Gavril com învăţat şi cu 
purtări bune»—după Mihail Kogălniceanu—dar rusofil 
îndârjit. De aceea, când Principatele trec iarăşi sub turci, 
noul Domn al Moldovei se osteneşte a rezolvi chestia, 
mitropolitană. E1 vine în Iaşicu ecdosul Patriarhului 
Nectarie, care consideră scaunul Moldovei vacant, întru- 
Cât alegerea lui Gavril nu fusese aprobată de Patriarhie; 
şi porunceşte episcopilor de Roman şi de Huşi, «pria 

  

1) Este vorba de cărţile tipărite de cei din Blaj, căci aeu- 
niţii din Ardeal mai nu tipăriră nimic pe atunci, 

2) Ureche, Ist., Rom., V. 63, 
3) lbid. V. 24, 
4) lbid. VL 7.
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socotința prea bine credinciosului şi prea creştinului 
Domn şi Stăpânitor a toată Moldovlahia» să aşeze «pe: 
acel ce se va alege după cea dintru început bisericească 

-orânduială şi canonicească închipuire», cartele va fi dator 
«a pomeni canonicescul şi patriarhicescul nume» al 

- Patriarhului din Țarigrad 1). N 
:.. -Moruzzi, arestă pe Gavril ca pe un usurpator al scau- 
nului. Il puse în fiare ca pe'un hain, şi îl trimise la 
Constantinopole ; de unde îl scăpară ruşii, cari îl primiră 
la ei şi îi dăruiră cinste şi mijloace de trai. Pe scaunul 
Moldovei se alese ardeleanul Iacob Stainate, Episcopul 
Huşilor, om curat şi cu bună râvnă 2). | 

Activitatea, culturală a acestui Mitropolit, e destul 
de cunoscută. Insemnăm numai că cel dintâi se ridică 
în contra pedagogiei greceşti, căreea, îi face însă con- 
cesiunea, de a admite, că geometria nu se poate preda 
decât în greceşte. Stamate pare a fi fost tare influențat 
“de ideile pe atunci domnitoare în Francia, căci traduce 
un roman frarcez «Cretil şi Andronius». Ureche ne: 
spune că în prefaţă, Stamate «pretinde că o aduce din 
greceşte, pe când in realitate se vede că e tradus din 
limba, franceză» ; şi crede «că Iacob a voit prin această 
inocentă strategie şi mai ales în timpul acela al eveni- 
mentelor grele din Franţa, să ridice deasupra cărţii 
orice bănuială, orice prepus de neortodoxie». Cu timpul 
această strategie a mers departe de tot, la alţii 3). 

Lui Stamate. îi urmează la Husi, Veniamin Kostache, 
tânărul Egumen al Spiridoniei. Peste câţiva ani (1796) 
el se duce la Roman, numit deadreptul de Mitropolit, 
de este să luăm ad-literam gramata lui Iacob Stamate, 
în câre qetim că «rămâind şi Sf. Episcopie a Romanu- 
lui întru lipsa apărătorului ei celui adevăraf, şi Arhie-: 
reu,... ir Antonie, carele au răposat şi fiind neapărată 
trebuință -ca fără zăbavă să se aşeze alt Episcop, cercat- 
am şi am aflat pe al nostru întru Hristos iubit frate şi 
mpreună slujitor, Kir Veniamin Episcopul Huşilor» 
carele «cu împreună plecarea. şi primirea a credincio- 
sului şi prea luminătului nostru Domn Alexandru 
Ion Calimach», «s'a mutat la scaunul S. Episcopii a. 
Romanului» 4). 

1) Tbid. IV. 12-45 şi 434, 
2) Ibid. V, 599, |. 
3) Ibid. V, 593 şi urm. 

4) Ibid. VIL. 963,
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La început Veniamin Kostache s'a găsit în conflict 
cu romaşcanii. Lăsăm pe Ureche să ne povestească 
acest episod, din vieaţa pastorală a lui Veniamin Kos- 
tache. Episcopia Romanului avea mari dificultăţi cu 
executarea hrisovului obţinut dela Alexandru Vodă 

_Calimach, în virtutea căruia Episcopia avea dreptul să 
preleveze unele dări dela târgoveţi. Aceştia se opun a le 
„plăti, şi protestează mereu. Episcopul se jelueşte lui 
Constantin Ipsilante, şi Domnul indreptăţeşte pre Venia- 
min Kostache să preleveze veniturile. Cu munbaşir se 
execută târgoveţii din Roman... Totuşi rezistenţa locui- 
torilor îndeamnă pre Ipsilante a mai reduce dările; şi 
opreşte Episcopia de a arenda venitul din vânzarea 
vinului şi a rachiului în oraş. Văzând că nici aşa nu 
se supun iârgoveţii, Domnitorul emite un nou hrisov, 
la 8 Octombrie 1799, care determină cu mai multă pre- 
cizie datoriile târgoveţilor către Episcopie, dar şi Epis- 

“copiei i se impune un mai strict respect al drepturilor 
târgoveţilor. Domnul desfiinţează monopolurile pâinei, 
al cărhei, al peştelui, al lumânărilor, monopoluri: ce-şi 
atribuise Episcopia. Aceasta fu obligată să nu mai stră- 
mute de pe la locurile lor, pe cei cu case pe moşia 
Episcopiei 1). 

Fiindcă veni vorba de monopoluri, să însemnăm că 
în Ţara Românească, monopolul fabricărei lumânări- 
lor de ceară albă o avea Episcopia Râmnicului, care 
ținea o cherhanea (fabrică) în Bucureşti, la mitocul 
Episcopiei, adică. pe locul din calea Victoriei, unde se 
ridică azi Ateneul. Român. De aceea la 6 Octombrie 
1197, Alexandru Vodă Ipsilante, zicea într'un pitac 
Asiei (Prefectura Poliţiei) «pe nimeni alt să nu îngă- 
dueşti a lucra lumânări de ceară albă, sau a vinde la 
prăvăliile lor, şi ori câtă ceară albă sau lumânări de 
acestea se va găsi la cinevaşi, să se ia, şi să se dea la 
cherhaneaua, Episcopiei». Tot în această zi, se trimite 
zâpciu spătărese la Buzău, ca să închidă o fabrică şi 
să aresteze pe lumânărarul ce lucra în pagubă Epis- 

- copiei de Râmnic 2). 
„ Reminiscenţelor acestui monopol, se datorează în- 
cercarea făcută la sfârsitul sec. XIX de Episcopia Râm- 

1) Tbid, VI, 984—5 şi Melchisedek, Cronica Romanului, ÎI 
1712—3, 

2) A. V. Ureche; Is âgilor VII, Pag. 437. E 
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nicului de a înfiinţa o societate cooperativă pentru fa- 
bricarea lumânărilor de ceară. 

Pe când Veniamia Kostache are neînţelegeri băneşti 
cu romaşcanii, se pare că în Țara Românească, boerii 
olteni erau nemulţumiţi de administraţia financiară a 
Episcopului de itâmnic. In tot cazul la August 1797, 
Alexandru Ipsilante, spre a linişti lucrurile, intervine 
personăl prin pitac domnesc. Vodă aduce laude Epis- 
copului, dar recunoaşte că. «oamenii Episcopiei refiin- 
du-i cunoscuţi de măi înainte de netrebnici, au făcut 
de sineşi relele purtări, purtându-se rău». -De aceea nu 
găseşte Episcopului «vină, după canoanele bisericeşti» ; 
dar l-a îndatorat să se silească a mai plăti din dato- 

"rii, păzind buna rânduială şi ascultând de sfaturile Mi- 
tropolitului. Ipsilante face cunoscut toate acestea boe- 
rilor ca toţi să aibă «de obşte cuviincioasa evlavie ca 
către un arhiereu» carele la rândul său «va avea iu- 
birea și dragostea cea părintească şi bunăvoie ca spre 
nişte fii bisericeşti ai eparhiei sale)». 

Că Ja Episcopia Râmnicului nu era multă regulă, se 
vede şi din plângerea Dascălului Dumitru sin Vlad, 
dela Monastirea Motrului, care îşi cere leafa, pe care 
o incasase Episcopul Filaret. Vodă porunceşte ca leafa 
să o răspundă epitropii casei răposatului Filaret «fiindcă 
banii şcoalelor “şi âi cutiei s'au luat atât dela preoţi cât 
şi dela monastiti, şi în socotelile Epiiropiei nu au in- 
trat» ?). Iată un document, care face şi el lumină, asu- 

-pra demisiunei de bună voe a Mitropolitului Filaret. 
„_ Interesant este şi rolul pe care l-a ucat Mitropoli- 

tul şi episcopii în chestia, văcăritului. Lăsăm pe V. A. 
Ureche să vorbească: «In: iarna anului 179, Hangeri 
chiamă Divanul şi îi cere să aşeze darea văcărituiui. 
Mitropolitul, episcopii şi boerii, cari simțeau că şi ei 
vor fi greu atinşi, se împotriviră zicând că această daj- 
die este legată cu greu blestem şi cu groasnică afuri- 
senie, prin cărţi patriarhale». «Hângeri atunci cere des- 
legarea Patriarhului. Cincizeci de pungi de bani fură 
plătiți Patriarhului, pentru deslegare».: Văzând cartea, 
Patriarhului, Mitropolitul, îi spuse «că Măria Sa facă 
cum va voi», iar într'o notă Ureche ne spune că «răs- 
merița boerilor totuşi le folosi lor. Ei fură scutiţi de 
banii văcăritului», «măcar că au fost poruncit Vodă să 

  

4) Ibid. VIL. 48, 
%) id. VII. 37. .
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"se ia văcărit dela boerii mari şi mici, dar n'au luat 
"dela ei, ci numai dela locuitori. Ba încă le-au dat şi boe- 
rilor din banii văcăritului, scrie Dionisie Eclesiarhul». !) 

Nicăeri mai mult decât în Biserica Orientală, unde 
clerul mirean este căsătorit şi lipsit de o cultură de- 
osebită ; monahismul nu poate avea un rol social şi 
moral mai covârşitor. Pepinieră naturală a episcopatu- 
lui, lipsit de grijile materiale, monahismul este în tot- 
deauua cel mai puternic auxiliar al episcopatului, în 
activitatea sa pastorală. La sfârşitul veacului al XVIII, . 
monastirile româneşti erau pline de călugări, şi bogate. 
Din nenorocire, cele mai multe închinate grecilor, erau 
exploatate în chip neomenos, numai aveau nici o acţiune 
sufletească. Date unor egumeni-arendaşi, ele nu erau 
nici focare de cultură, nici adăpostiri sufleteşti. Cei ce 
veniau din Orient, adesea nu erau decât pricină de 
scandalizare a poporului. . - 

Aşa din scrisorile călugărului Barto'omeu către Avra- 
mie, aflăm despre «acel vânzător de Dumnezeu bleste- 
mat călugăr Ghervasie, care petrece în desfrânare», şi 
face pe Bartolomeu să blesteme pe cei «care tund astfel 
de soiuri de oameni şi îi pun în cinul călugăresc, aşa 
că este învinovăţiţă şi ruşinătă întreaga tagmă călugă-. 
rească, mai ales grecească 2)» (1776 August). 

Peste mai puţin decât un an, (Octombrie 1777) ace- 
luiaş Avramie ce fusese Egumen la monastirea Bar- 
novsky, îi scrie Procopie al Chesariei, şi îi spune că 
«Agapie care şade la Barnovsky sa certat:cu Kir 
Atanasie, şi şi-au adresat înjurături reciproce» din pricină 
că voia să-l scoată din chilie şi să o închirieze. 

Dela grecii ăştia învățau cele călugăreşti, bieţii români ; 
aşa că te miri chiar că sunt ceea ce sunt, că se găsesc 

între ei oameni cari îşi perd vederile scriind cărţi 
ritualistice şi cronici naive, dar sincere şi pline de iubire 

de neam. In timpul acesta, Dionisie Eclesiarhul scrie 
o românească mai frumoasă decât a lui Văcărescu. Şi 

dacă au un merit nediscutabil bieţii călugări români 
dela <fârşitul veacului XVIII, este că prin traducerile 
şi scrierile lor, au contribuit la făurirea limbei române 
literare, în acelaş grad cât diacii şiSlogofeţii de Divan. 

Aci în. monastiri se lucrează însă-şi pentru sfânta 

  

4) Did. VII 203—41. e | 
2) Tbid. L. 859—861.
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Rusie, în credinţă că aşa se serveşte românismul şi 
creştinismul. | A 

De mult ruşii înţeleseră: a se servi de buna credinţă, 
a călugărilor, pentru scopurile lor politice. La 1674, 
“Teodor Ieromonahul şi Starețul dela Sfântul Munte 
merge în Rusia, la Țarul Alexie, de-i propune, în numele 
lui Petru Stefan al Moldovei şi Constantin Şerban . 
al Țării Româneşti, să închine Piincipatele Române 
Rusiei 1). 
„Isaia Arhimandritul, Starețul Monastirei Sf. Pavel din 
Muntele Athos, cere ajutor dela ruşi în 16882). Este 
cunoscută ambasada condusă în Rusia la 1769 de Ino- 
chenție al Huşilor şi de Arhimandritul Bartolomeu 
Măzăreanul, în scop dea închina ţările române, Ecate- 
rinei [I. . ” 

Prin art. 3 al tratatului dintre Petru cel Mare şi Du- 
mitru Cantemir, se asigura Domnia ereditară a Moldo- 
vei familiei Cantemir, «afară numai dacă. vreunul din 

„această familie şi-ar schimba, religia orientală, sau şi-ar - 
călca credinţa către M. S. Impăratuby. 

In manifestul tipărit româneşte în imprimeria Sf. Sinod din Petersburg, şi răspândit în Principate, la 17 Februarie 1788, Ecaterina Il zice românilor: «Inălţaţi 
"a voastre rugăciuni către Dumnezeu, ca să trimită din 
cer a sa.milă la cei ce diafandisesc credinţa ortodoxă, 
să fie o stăpânire, după cum este o lege acea rusească „CU a voastră». , ” Sa 

Când apoi prin art. 7 al tratatului. din Cuciuc-Cai- 
nargi, se recunoştea Rusiei protectoratul asupra neuni- 
ilor din Imperiul Otoman; ar fi să cerem prea mult 
călugărilor români, când i-am învinovăţi că erau agenţi 
ai Rusiei în Principată. Credeau că fac bine, urmând 
exemplul boerimei şi episcopatului. Ei erau mai puţin de certat decât toţi ceilalți, căci erau mai simpli şi - mai de bună credinţă în disidența lor religioasă. 

De aceea, la 22 Septembrie 1787, Mavrogheni ca să împiedice pre călugări de a propaga, prin sate afecţia, către muscali, în, sub pretext religios, dispoziția ca nici 
“un călugăr să nu mai poată ieşi din monastire, şi să 3 nu se amestece cu norodul de obşte 3). 

    

1) Scrisoarea lui Alexie din. 10 August 1674. Acte şi Docu- mente asupra renaşterii române L. 9, -- = 2) Ibid..L. 42, | cu 
3). V, A. Urechiă, Istoria Românilor, “UI, 104, 

N
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Iar în Ianuarie 1788, el porunceşte ârhimandriţilor, 
egumenilor şi epitropilor să: «nu vă amestecati la vorbe 
mincinoase... nici să credeţi la havadişuri mincinoase 
ce vă va scrie vreunul din obrazele bisericeşti» 1). 

Tot aşa, când austriacii pătrund în Principate, Princi- 
pele de Corburg goneşte din ţară pre Iosif, Ex-Egumen 
ia Radu-Vodă şi pe Diaconul Evghenie, şi opreşte intra- 
rea călugărilor în ţară 2). - 

Se vede dar că, în deobşte, se făcea propagandă ru- 
sească ; aşa cum mai târziu, la 1888, o să o facă iconarii 
și jugănarii. Să nu ne mirăm însă, dacă unii din călu- 
gării greci, spionau chiar în folosul turcilor. Nu toţi 
aveau încredere în victoria finală a creştinilor, alţii 
erau fricoşi, unii din ei se vindeau, şi toţi preferau pe 
turcul păgân, neamţului catolic. Aşa era mentalitatea 
de atunci a grecilor ; şi influenţa lor asupra bisericaşilor 
români, era mare. În astfel de împrejurări, să nu ne 
mirăm, dacă nivelul moral al clerului monahal, nu era 
tocmai de lăudat; că este posibil ca un Arhimandrit, 
Egumenul dela Răsvan, să fie surghiunit la Cernica, 
în ziua de 23 Iulie 1798, pentru plastografie. | 

De multe ori Vodă, arată mult mai mult inţeres de 
cele bisericeşti, decât clerul înalt. La 1784, Mihai Vodă 
Şutzu, se gândeşte a, ridica muzica bisericească şi înfiin= 
ţează o şcoală de cântăreţi la Sf. Sava. Numeşte dascăl 
de cântări, pe un Mihalache Psaltul; şi prin pitac dom- 
nesc, invită pe! Mitropolit să poruncească egumenilor, 
«să aducă fiecare câte un copil la şcoala de cântăreţi 
dela, S. Savâ».'Şi fiindcă Vodă cunoaşte, se vede, îndă- 
rătnicia egumenească, €l adaogă: «să-i sileşti fără voia 

lor a fi următori». Văzând că atât nu ajunge, Şutzu 

adresează direct nn pitac stareţilor, în scopul acesta, 
In fine e silit Domnul să numească epistaţi cari «să le 
dea trapăd şi apoi să le facă zapcialâc 5). [i pune la 
amendă, şi cu chiu cu vai, reuşeşte a deschide şcoala 
de cântăreţi, peste un an şi mai bine de năduşeli. Cât 
a ţinut şcoala şi cum a progresat, faţă de această mani- 
festă rea voinţă, uşor se înţelege €). | 

Erau egumenii-greci oameni iuți din fire. Arhiman- 
dritul Roman din Călui, e osândit pentru omor din 

  

4) Ibid. 111, 192—8. 
2) Lbid, MI, 347, 
3) Ibid. 1, 382—385. 
4) Ibid. 1. 303—687,



22 , : M. Theodorian-Caraaa 
Z 

imprudenţă ; dar Patriarhul Ierusalimului Avram, inter- 
vine pentru el, şi îi obţine graţierea. Uneori sgârcenia 
lor le joacă farse. Hangeri plănuise restaurarea Curţii 
Domneşti ; şi pentru aceasta a luat la lucru, pe toţi țiganii 
mânăstireşti. Egumenul Cotroceanul nu trimite decât 
9 țigani salahori, cică nu are mai mulţi. Vodă presu- 
punând că nu spune adevărul, trimite om să cerceţeze, 
şi constatându-se că avea mai bine de treizeci de ţigani 
în monastire, la 5 Maiu 1798 porunceşte să nu se lase 
monastirei decât cei nouă, iar ceilalţi sunt trecuţi în 
condica ţiganilor domneşti. 
“Obiceiul Locurilor-de-jos, a pune egumeni la monu- 

stirile închinate pe călugării ce dau mai mult, contribui 
la desvoliarea simoniei în cler; şi făcu ca şi stareţii 
monastirilor pământene, să considere stăreţia un fel 
de negustorie, pe care o exploatau cu atât mai vârtos - 
cu cât nici nu erâu stabili în sarcina lor. Mitropolitui 
Dositei, se preocupă de chestia aceasta şi găsirid mo- 
nastirea Dealului rău chivernisită de Arhimandritul : 
Nichifor ; la 13 Maiu 1797 cere lui Vodă să dea Arhi- 
mandritului Dionisie Eclesiarhul Mitropoliei, carte de 
egumenie pe viaţă, căci este om de treabă şi fecior de 
boer pământean. Se parecă Moruzzi făgăduise lucrul 
acesta Mitropalitului, dar i-a venit mazilirea înainte 
de a iscăli cartea de egumenie. Ipsilante, care îi ur- 
-mează pe tron, îl întăreşte pe Dionisie în egumenia 
Dealului, «până când va da socoteala şi tot venitul de 
când egumeniseşte şi până de se va vedea de urmează 
întocmireă testamenturilor ctitoriceşti... şi văzând a- 
tunci urmarea lui cu iconomie bună, va rămâne iarăş. 
în starea lui, nestrămutat în egumenie!)». Rămâne de 
văzut,-dacă Ipsilante făcu rezervele astea din grija pen- 
tru buna administrare a monastirei, sau pentru a lua 
taxe de două ori dela acelaş om şi pentru aceeaş slujbă. 

Un proces interesant, este procesul  nepoatelor Mi- 
tropolitului Cosma cu Mitropolia Ungro-Vlabhiei şi cu 
Episcopul Buzăului. Din cele susţinute, se vede atât 
arghirofilia lui Filaret şi neconsecinţa succesorilor lui, 
cât şi'puterea de resistenţă â moștenitorilor. Anafo- 
raua Divanului şi hotărârea domnească, sunt docu- 
menţe de mare preţ, relativ la moştenirea călugărilor. 

Nepoatele Mitropolitului erau Clucereasa Zoiţa Moroi 

  

1)lbid. VII, 302—8303,
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„şi Clucereasa Maria Brătăşanu. Din jalba ce dau, aflăm 
“că Mitropolitul le lăsase lor ceva avere mişcătoare, 
moşia Jugureanca din Buzău şi nişte prăvălii în Bu- 
cureşti, lâncă hanul Colţei. Vodă Mihai Şutzu insărci- 
nează pe Mitropolitul Filaret să le împartă averea a- 
ceasta,; dar căzând Şutzu din Domnie, Filaret şi-a în- 
“suşit el averea, ţinând sineturile la el. Moşienitoarele 
se. jeluesc lui Moruzzi ; şi Filaret se învoeşte a le da si- 
neturile, cu condiţie să-i dăruiască şi lui un loc, de 
lângă Stavropoleos. Dositei, pe atunci, Episcop de Bu- 
zău le-a sfătuit, să nu-i dea nimic. Dar când Filaret e 
silit să dimisioneze, Dositei ajuns Mitropolit, pune 
Episcop în locu-i- la Buzău pe nepotul său Constan- 
tie, şi acest din urmă ia în stăpânire moşia Jugu- 
reanca. La Divan, Dositei şi Contantie, susţin că averea - 
episcopilor şi a călugărilor o moştenesc episcopiile 
și monastirile. Divanul raportează lui Vodă «că obi- 
ceiurile ce sau urmat după morţile altor păriăţi arhie- 
rei de mai înainte, s'au împotrivit pravilelor, fiindcă 
pravilele cu adevăr aşa poruncese, ca cele agonisite de 
Episcopul în vremea. episcopiei sale, Episcopia să le 
moştenească, iar nu rudele»; şi după ce_constată că 
moşia Jugureanca a fost dăruită de Mitropolit recla- 
mantelor, încă de când trăia, arată că se cade să o stă- 
pânească ele, iar că cealaltă avere trebue să se îm- 
partă între toţi nepoţii lui Cosmu. La sfârşit, Divanul, 
entruca în viitor nu cumva, când Arhiereul va fi străin 

Me neam, din altă țară să nu vie rudele de sânge «să 
stăpânească ecarețurile pământului nostru», cere lui 
Vodă a legiui prin hrisov că episcopii şi mitropoliţii 
nn au drept să cumpere ecareturi pe numele lor, ci 
pe al Episcopiei lor i, 

Cu chipul acesta Dumitrache Ghika, Nicolae Brân- 
coveanu, Nicolae Filipescu, Mavrocordat şi Manolache 
Kreţulescu, boerii din Divanul lui Alexandru Ipsilante, 
nu numai Că iau din mâna lui Dositei Filitti şi Cons- 
tantie, nepotul său, averea lui Cosma; dar chiar îi 
opresc să cumpere ceva imobile pe numele lor, casă 
nu intre în stăpânirea nepoților lor, greci din Epir şi 
Macedonia. Vodă dă hrisov, prin care hotărăşte că 
«Mitropolitul, episcopii, egumenii şi toţi clericii călu- 
sări, după cinul ce au primit, clironomul şi moşteni- 

  

1) lbid. VII. 317—319.
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torul este episcopia aceea la care s'au aflat, sau mo- 
nastirea Ja care şi-au pus metania; şi cu chipul a- 
cesta, nici înstreinarea ecareturilor pământului ţării 
de care au vorbit boerii nu va avea loc». Căci de s'a 
urmat în trecut altfel, a fost prin nebrânduială; şi 
cneorânduiala nu se cade a se lua pildă ori temei». 

„După ce cu mult spirit juridic rezolvă chestia în prin. 
cipiu ; în ce priveşte reclamaţia clucereselor o admite, 
nu pe temeiul unui obicei ilegal, ci fiinâcă le-au fosi 
dăruite imobilele acelea de Mitropolitul Cosma când 
trăia, şi că sineturile de danie sunt întărite de Mihai 
"Vodă Sutzu.!). 

Aci, 'Îpsilante se arată mai drept şi mai bun juris- 
consult, atât decât miniştrii săi, cât şi decât episcopatul. 

Dar nenumărate sunt cazurile, când domnii fanarioți 
se văd cu mai bune intenţiuni pentru Stat.şi Biserică, - 
decât cei dela câre sar fi cerut aceasta. a 

Insuși Hangeri, prin hrisovul care întemeiază orfa- 
notropia, adică un orfelinat de Stat, se arată un inte- 
ligent organizator al aşezământului, şi convins de. 
nevoia ca.monahismul femeiesc, să caute a fi folositor 
Societăţei, devotându-se la creşterea copiilor. Băeţii vor 
avea, dascăl de greceşte, mirean sau preot şi doi preoţi, 
din care unul. dascăl românesc, cari vor avea, grija 
orfelinatului. La fete vor fi «două dascălițe călugărițe, 
înfrânate prin vieţuirea fără pribană» şi un preot bătrân 
duhovnic?) 

Minunată organizaţie, dar care nu credem că a exi- 
stat, nici atât cât şcoala: de cântăreți dela S. Sava. 
Stariţele şi egumenii, din acel timp, nu se arată Ja 
înălţimea trebuită. Nu m;'aşi mira de loc, dacă nu vor 
fi acuzat pe Hanceri, care vrea să latinească Biserica ! 

Aşa era mentalitatea şi năzuinţele clerului monahal din țările române, în ultimile decenii ale secolului 
XVIII. E ME 
“Erau necomtestat, în monastiri, călugări cuvioşi. Se găseau printre ei români buni, dar nu erau pregătiţi 

pentru marea lor misiune. Cei mai buni erau năbuşiţi de “intrigile şi negustoriile celor ce exploatâu Biserica, în folosul lor personal sau politic. i " Trecem dar la clerul mirean. | - Popii din oraşele cele mari, nu erau lipsiţi de oare- 

  

4) Ibid. VIL. '320, 
2) Ibid, VI 473 şi 387,
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„care cultură ; şi desigur că prin cultura, lor, oricât de 
rudimeniară, ei erau absolut pe aceeaşi treaptă cultu- - 
rală, cu prelaţii şi boerii ţării. Poate că treapta aceea: 
era foarte joasă ; dar oricum nu era atunci acea deo- 
sebire mare, care mai târziu va. contribui mai mult 
decât orice ca, să-şi piardă clerul orice irifluenţă asupra: 
claselor culte ale societății. In timpul de care ne ocupăm, 
popii dela oraşe stau pe un picior.aproape egal cu 
boerii şi se bucurgu de o consideraţie, la care nu putea 
năzui negustorul cel mai de frunte. Popii şi cântăreții 
(dascălii bisericilor) formează ei singuri, corpul didactic 
românesc. - | 

Şcolile pe care le întemeiază -Nicolae Vodă Caragea, 
sunt conduse de cler. 

Foarte adevărat, că oamenii având cultură europeană, 
nu sunt de loc. mulţumiţi de ei. Sulzer şi Raicevici | 
vorbind de popii ce conduc şcolile lui Caragea, spun că 
«sunt ignoraţi şi depravaţi» 1). Dar aşa cum au putut 
fi, e drept că ei sunt învățătorii poporului român din 
secolul XVIII; şi dacă sunt răspunzători de ce a eşit 
în urmă rău, cred că e drept a li se cunoaşte şi me- 
ritul pentru ce ş'a dovedit folositor. 

In regulă generală, popii aceştia erau oameni cuvioşi ; 
şi de este să punem temei pe o catagrafie a popilor 
din Bucureşti, puţini erau relativ răi; dar destul de 
mulţi se găsesc trecuţi ca stăpâniţi de viţiul băuturei 
şi acuzaţi de văduvie, un eufemism care desigur ascunde 
altceva. Probabil concubinajul, căci-altfel nu e de pri-" 
ceput ce vină se poate face unui popă că a avut ne- 
norocirea, şă-i moară preoteasa. 

Ga şi cei dela ţară, popii dela oraşe, sufereau mult 
din pricina, dărilor ce aveau de suportat. Multă lume 
crede că clerul român, ca şi clerul apuseau, se bucura 
„de toate privilegiile boerimei; că era scutit de capita- 
ție. Această credință a mers aşa de departe, încât le- 
gile noastre fiscale mai noi îi dispensează pe preoţi 
de anumite dări, în potriva unei dispoziţiuni constitu- 
ționale care opreşte a se crea privilegii de clasă. Şi 
totuşi, în era priviiegiilor, clerul nu se bucură de a- 
cest privilegiu. Erau scutiţi de multe angarale, care a- 
pasa poporul; dar de bir nu erau scutiţi. Popii erau 
scutelnicii vlădicilor. Se ştie că fiecare boer, potrivit 

Y 7 

4) Ibia, L. 269385,
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rangului său, avea dreptul de a scuti un anumit nu-. 
- măr de birnici, cari plăteau dările în mâna boerului. 
La desființarea scutelnicilor, -boerii ce avean scutel- 
nici au primit fiecare o pensiune anuală, în raport cu 
scutelnicii ce li s'au luat. Cel hirotonisit preot, desi- 
gur nu mai plătea birul domnesc, dar rămânea dator 
să plătească birul preoţesc şi ploconul vlădicese 1). A- 
poi erau datori să dea după analoshie, contribuţiuni 
la cutia, milelor şi birul pentru întreţinerea şcoâlelor 2). 
Cu deosebire de scutelnicii boereşti, pe popi, Vodă îi 
scutea uneori de aceste dări către chiriarhie. Nenu= 
mărate sub pitacele domneşti, care scutesc pe popi de, 
birul preotesc şi de ploconul vlădicesc. Cei scutiţi sunt 
mai toţi preoţii oraşelor, şi cei de pe la moşiile boeri- 
lor cu trecere..A le înşira numele nu e de nici un fo- 
los, dar însemnăim-pe un Popă Ion, fratele lui Manea 

„ Brutarul, Ctitorul Bisericei din Bucureşti ce-i poartă 
numele 3). - 3 

Dările acestea apăsau mai greu însă pe popii dela, 
sate; mai ales că protopopii cari erau încasatorii ace- 
lor. dări, se arătau fără milă şi neconştiincioşi. In Me- 
hedinţi, popii se revoltă chiar în potriva Protopopului ; 
dar Episcopul intervine, la Domnie - de se, dă ajutor 
Protopopului să.se strângă veniturile 6. | 

_ Totuşi în sate numărul popilor creşte necontenit. 
Sub Mavrogheni se descopăr popi ce nu ştiu carte de . 
loc. Este în afară de îndoială că hirotoniile ajunseră o 
adevărată plugă a satelor. Ca să scape de clacă şi de 
biruri, de angarale şi bătăi, tot ţăranul umbla după 
preoţie ; şi vlădicii nu se uitau de loc la aceia, că a- 
cea mulţime de popi inculţi în toată puterea cuvântu- 
lui, aveau să contribue mult la scăderea sentimentu- 
lui religios. Işi făceau scutelnici, îşi măreau venituri- 
le. Domnii însă, cari tocmai pierdeau din venituri, ei 
sunt cei cari se luptă să mărginească acest scandal. 
Toţi domnii dau porunci peste porunci, ca să se curme 
abuzul cu hirotoniile. Când Vodă este mai aspru, ţăra- 
nii se duc peste Dunere; iău darul dela Vlădica din Dii, 

* 
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ori dela Vraţa. Apoi se întorc la satul lor, sigurică 
" Ghiriarhul locului îi va reclama de scutelnici ai săi. 
Plătea el birul preoţesc chiar de două ori, dar tot era 
mulţumit că scăpa de cărăuşie, de bătaia zapciului şi 
altele. Cum mai târziu vom vedea, negustori şi chiar 
boeri făcându-se sudiţi streini, ca să scape de şicanele 
„unei stăpâniri rele; ţăranul aleargă la. popie. Că presti- 
«giul preoţiei pierde, nu se gândeşte el acum!). 

„Şi totuşi chiar domnii cu toate pitacele lor, contri- 
buesc şi ei la această pletoră preoțească. Căci: ce este 
altceva faptul de a scuti de bir pe feciorii de popă pâ- 
nă se vor hirotonisi, decât a-i îndemna să umble după 
popie, nu din chemare, ci ca un interes allor2)? Cu 
hipul acesta se anihilează dispoziţiile în contra abuzului 
ide hirotonii, şi se tinde la crearea din popime a unei 
caste ereditare. . ' 

Şi ce este mai trist, este că nimeni nu se gândeşte 
la educaţia şi cultura acăstor viitori preoţi. Caşi părinţii 
lor, vor. silabisi din greu şi vor munci şi mai din greu, 
ca să-şi ţie casa şi copiii, să mulţumească pe protopopi, 
şi pe Vlădica să nu=l supere de loc. 

Pentru popii dela oraşe, Ipsilante fondează în monas- 
tirea Tuturor Sfinţilor (Antimul de azi) o şcoală de 
învăţătură, pentru ceice vor să intre în treapta preoţiei 
din toate eparhiile ţării 3). Hrisovul din 1797 este dat 
după cererea Mitropolitului Dositei, care asife! are cins- 
tea să fie Ctitorul celui mai vechiu seminar românese 
după cel din Blaj. 

ŞI fiindcă e vorba, de şcoale, să reproducem şi ana_ 
foraua Vornicului Radu Golescu, aproape concomitentă 
prin care se întemeiază şcoala la Nămăeşti : «nştiinţăm? 

> Măriei Tale, scrie Vornicul Obştirilor, că pe lângă schitul 
Nămăeşti şe află câteva sate şi copiii lor pătimesc despre 
învățura cărţii şi părinţii lor nu au putere de a ţine 
dascăl, cu plată şi se roagă Măriei Tale, de a li se rândui . 
dascăl românesc spre învăţătură-le, care dascăl l-au şi . 
găsit şi se află în numitul schit, făcându-l de au primit 
leafa de 30 taleri şi cu din bucate, cu ce îl vor mai 
ajuta». La 26 Octombrie 1797, cam peste şase luni, Vodă 
porunceşte ca leafa, de treizeci taleri să se dea de Epi- 

1) Ibid. 1.'1 Pag. 94—210; II, 765-589; VII, 15 şi 198. 
2) Ibid 1, 63. 
3) Ibid. VI. 27—98, 

.
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tropia Obştirilor, adăogânăd că Vornicul să bage de seamă 
«a nu se cheltui această leafă în zadar !). 

„— Să ne întoarcem însă la preoţime, pe care Statul şi 
Biserica o conduce, prin protopopi. Pentruca protopopii 
să fie în adevăr în putinţă a-şi îndeplini datoria, ei au 
circumscripţiuni mai mici decât un judeţ. Aşa cele două 
judeţe ce ţin de Episcopia Buzăului au şase protopopi ; 

“la Râmnic sunt zece, din care trei în Doljiu. Mitropo- 
lia, are cinsprezece. Toţi. erau numiţi de Domn, după 
recomandaţia Mitropolitului, şi în pitacul ce li se dă în 
1783, vedem care le erau drepturile şi datoriile. «Este 
datoria, cinului acesta (protopopia) să inerghisească pu- 
rurea... dela, biserici să nu lipsească preoţi nicidecum, 
făcând slujbele la toată vremea, obştea, preoțească a 
petrece cu bună-cuviinţă... ca să nu pricinuiască necinste 
darului, a îndemna pe creştini la cele folosiţoare sufle- 
tului şi pentru altele câte sunt ale legii, şi pe care 
preoţi va găsi în vină... ori la slujbele bisericeşti... ori 
nepetrecând cu bună cuviinţă şi cinste.., pe unul ca 
acela să nu-l treacă cu vederea pentru vre-un interes... 
iar de nu va urma astfel orânduitul protopop... îl va 
lipsi Părintele Mitropolitul ca un nedestoinic. Lângă 
aceasta să aibă a căuta şi pricinile ce sar întâmpla, 
"printre mireni, ce se cuvin a se teorisi bisericeşte, cum 

entru curvii, hrăpire de fete, amestecarea sângelui, 
ermecătorii. Pentru vrajbă şi neunire între bărbat şi 

„muere şi pentru carele să aibă ştiinţă Mitropolitul, ca 
să facă cea după pravilă hotărâre; dela aceste pricini 
Protopopul să aibă a lua dela partea muerească 2% 
taleri. Să arate lă Ispravnicul cari din locuitori nu vor 
urma calea duhovniceştei învățături 2)». 

Intr'un pitac din 1775, vedem că unii protopopi în 
loc de a urma să raporteze Mitropoliei pe cei vinovaţi 
de păcate trupeşti, îi făcea, scăpaţi, căci Vodă le spune 
că dacă «dela unii ca aceia vei lua mită... foarte te vei 
pedepsi?)). Dintrun pităc ce Ipsilante adresează, isprav- 
nicilor din județe, aflăm «cum că protopopii ţin oa- 
menii inchişi în fiare pe la casele lor, şi globindu-i. 
îi slobod» ; şi le dă «straşnică poruncă a nu cuteza la 
niște fapte necuviincioase ca acestea 4). 

  

1) Ibid. VII. 34—35, 
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3) Ibid, 1. 62. 
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” Hangeri in 1799, la Maiu şi Aprilie, se ocupă de anu- 
- mite abuzuri ale protopopilor. Mai întâiu porunceşte 
Vistierului să trimsată chiriarhilor, copii după reclama- 

- iunile primite împotriva protopopilor. In fiine dă: 
" ordine ispravnicilor să citească în auzul norodului că 

s'a, dat ordine protopopilor, să contenească cu abuzurile: 
„ Din acest ordin circular aflăm că, sub cuvânt de plocon, 
protopopii iau dela popi la Paşte, la Crăciun şi la Ador- 
mire d par. pentru ouă, 5 par. pentru găini şi G-par. 
pentru chiria carelor cu care ar fi ducând plocoanele 

la scaunul domnesc,- lucru absolut neadevărat. Mai 
spune Vodă, că a întrebat pe chiararhi ce este cu cele 
66 parale ce iau protopopii pentru «ploconul basto- 
nului», iar vlădicii «cu mirare le-au auzit» şi au promis 
îndreptare !). | | 

Din toate aceste acte, reese că protopopii erau in- 
spectori ai: clerului dintr'o despărţire a eparhiei, per-: 
ceptori ai dărilor eclesiastice, judecători în prima, in- 
stanță pentru anumite pricini duhovniceşti şi judecători- . 
instructori ai proceselor de despărţenie ; că mulţi abuzau 
de puterile lor. Spre a fi drepţi, trebue să spunem că 
şi Domnia luându-le protopopilor câte 16 talere pentru 
cărţile de protopop, în. realitate era, dacă nu părtaşe 
cu acele âbuzuri, dar desigur răspunzătoare de ele?). 

La locul acesta, se cade să pomenim de un Strilbisky, 
ce semna Protopop al Valahiei, Moldovei şi Basarabiei. 
EI care nu era decât un agent al ruşilor pe lângă Mi- 
tropoliţii din Iaşi şi Bucureşti. Cu plecarea ruşilor, el 
dispare din Principate ; se retrage la Movilău, unde își 
face o tipografiie, în care tipăreşte o psaltire românească 

e - la 1786 5) 
Daca protopopii judecau pe mireni; pe preoţi îi ju- 

deca Episcopul, personal sau prin anumite judecătorii. 
Consistorii regulate nu se înființează la eparhii decât 
în secolul XIX, totuş ceva rudimentar exista şi acum. 
La 1786, Episcopul Hâmnicului creează la Craiova, o 
judecătorie clericală, compusă din trei preoţi sub pre- 
şedinţia unui protosinghei 4). 

Ar fi interesant de cunoscut, şi chipul cum judecau 
tribunalele acelea eclesiatice. Aşa, spre exemplu, ar fi 

  

1) Ibid. VII. 168—169. | 
2) lbid. VII. 463. 

3) Tbid, III. 144—45 şi 539, 
4) Ibid. IL. 994—1110,



o M. Theodorian-Carada 
-> 

de ştiut ce măsură o fi luat Mitropolia, contra preo- 
tului care jură mincinos înaintea Divanului, în 1783. 
Acest fapt indritueşte pe Sutzu, a nu mai primi preoţi 
martori decât pe cei cari vor aduce adeverinţă la mână 
dela Arhiereu că poate fi ascultat; «căci, zice Vodă, măr- 
uria preotului se cuvine a fi de bună credinţă şi pri- 
mită la judecată» !). - | 

Acest act, este începutul obiceiului a nu se primi 
martori preoţi, decât ceice au învoirea, Chiriarhului. Nu 
este dar întemeiată părerea, celor ce susţin că preotul 
nu are voe să jure; şi iată cum, dintr'un fapt neno- 
rocit pot năzări cu timpul credinţe eretice. 

In regula generală, clerul nu jură strâmb. Aceasta. e. 
dovedeşte scandalul ce se face în Mitropolie, când că- 
lugării aud că unul dintre ei are gândul să jure strâmb, 
într'un proces. Heproducând anâtoraua, lui Dositei, re- 
lativ la acest caz, Ureche scrie: «că egumenii (cel ce 
vrea, să jure strâmb fusese egumen la Glavacioc) au 
ajuns să exaspereze chiar pe mai marii lor, de altmin- 
treli foarte îngăduitori, când din abuzurile egumeniei 
se foloseau şi ei» 2). 

La nerespectarea jurământului, contribuesc însă ca- 
zurile acestea nenorocite. Şi cu timpul însuşi Vodă, 
îndeamnă un popă să jure strâmb. O fată de boer, se 
cununase cu un tânăr, ce în realitate era ţigan din ai 
Brăiloiului. Brăiloiu îl cere de rob, pe el şi pe copiii lui. 
Văzând femeia că nu e alt chip să-şi scape copiii de 
robie, spune că nu e adevărat că sunt cununaţi. Vodă 
Moruzzi, pricepe lucrurile şi zice Mitropolitului: «Să 
minţă o singură dată popa, care i-a cununat,iar P. $. 
Ta să-l blagosloveşti», _ 

Ureche e mişcat de gestul acesta şi spune că după 
ce minţi Popa, Vodă cheamă pe un copil de casă şi 
îi porunci a duce pe jupâneasă în haremul Doamnei 
«că n'â văzut el la judecata Divanului femeie mai cins- 
tită si mai vrednică de â sluji pe M. 55). 

Totuşi dacă Vodă ar fi fost mai bine cunoscător âl 
legii creştine şi Mitropolitul mai fricos de Dumnezeu 

“ decât de Vodă, lăcomia Brăiloiului s'ar fi putut înlă- 
tura, fără un sperjur, care oricât tot sperjur a rămas. 

  

4) Did. L 377—493. 
2) Ibid. VIL. 22. 
3) Did, V. 483.
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Nu avea. Vodă, decât, prin mila “lui, să fi desrobit pe. 
tigan şi copii săi. | . | 

Cu chipul acesta însă, s'a întins şi mai mult cere- 
dința eronată că Arbhiereul, poate deslega dinainte, lu- 
crul absolut„imposibil, căre nu are ali efect canonic 
decât să încarce şi pe Arhiereu de un păcat de moarte, - 
făcându-l autor moral al unui jurământ mincinos. 
Dar aşa erau timpurile ; şi preoțimea, jăcmănită prin 

“ birusi!), nu se putea ridica mai sus. Statul şi Biserica, 
erau bucuroşi când preoţii puteau îndeplini anumite 
funcțiuni dintr'o activitate extrabisericească, Să îndem- | 
ne pe oaineni a face, dănii la cutia milelor, să înde- 
plinească în timpul ciumei sarcinile de agenţi sanitari o 

Intr'un astfel de cadru, are dreptate Ureche să spue 
că «simţul religios nu pare să fi fost viu» 2). 

În cele şapte volume ale lui Ureche, găsim nenu- + 
mărate acte, din care vedem femei dându-se la, comer- 
ul cel mai urât, fete împăcându-se cu înşelâtorii lor 
pe câte o litră de aur; ba fata unui boernaş ia toată 
averea unui tânăr țăran chipeş, dar nu se gândeşte de 
loc a se cunună cu €14) | 

Prinţul de Ligne, în scrişorile sale, ne-a descris mi- nunat de bine pe acele cocoane mari, care vegetau în ! 
iataeuri luxoase, Zugrăvindu-şi unghiile şi fumânăd ţi- 
garete preţioase.: Dela el ştim, cum ele despreţuiau limba românească, şi ce vieaţă ă la Louis XV duceau ele în haremuri orientale. | „„ Desigur boerii cei mici şi negustorimea, priveau cu jind la cei mai “de sus, şi căutau pe cât posibil să-i imiteze. | | 
„În aceste câse, preotul era primit biită, citea, acatiste şi paraclise; dar nu avea, autoritate merală destulă, ca să le îndrepte spre o vieaţă mai creştină. | _Vodă Suizu porunceşte el însuşi în 1784, să se dea foc noaptea unei biserici ridicate în județul Romanați 3): „In Bucureşti, la Biserica Oţetari, femeile fac scandal în biserică, din pricina unor strane, pe care Epitropul 

* 

  

1) Ibid. VII. 180 şi 290, ? 
2) Ibid. VI. 753, VII. 219 şi 546, 3) Ibid. IV. 100, 

„4) O fată din Secueni renunţă la judecată când vede că pt- sâtul e gata să jnre strâmb, Ibid. VL 804, 5) Ibid. 1. 370-—486, .
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le ridică din Biserică, cu speranţă că aşa se va face 
linişte 1). 

La ţară, oamenii fac farmece, desgroapă morţii pe 
cari îi cred strigoi, duc o vieaţă păgână plină de su- 
perstiţii; dar la biserică nu calcă. Ca să-i ducă pe ţă- 
rani la, biserică, la 1783, Vodă porunceşte «să-i înfri- 
coşaţi cu jugul şi alte certări» 2). Intenţiunea e bună, 
dar nu cu chipul acesta se desvoltă sentimentul reli- 
gios într'un popor. - 

In aşa societate nimeni nu se turbură de uciderea 
“lui Dumitru Turnavitu. Acest mare comerciant, fu- 
sese chiar Caimacâm în lipsa lui Mavrogheni, şi între- 
ținea legături politice cu trancia. Doamna lui Hangeri, 
profită de ocazie, ca să cumpere la mezat pe nimic 
viile lui Turnavitu, dela Țintea; şi Vodă înfruntă pe 
Cotroceanul, când cutează a. preţinde că Monastirea 
are drept de protimis asupra acelor vii3). 
Domnul era mulţumit că face pe placul turcilor, şi 

are şi ocazie a-şi îmbosăţi soţia. In “Bucureşti nimeni 
nu îndrăzneşte a se înduioşa de soarta Turnavitului, 
care plăti cu capul năzuinţele lui de a introduce idei 
europene, în ţară. Turnavitu trece de protopărintele 
liberalismului român, şi desigur este cel dintâi care. 
luptă cu sacrificiul, vieţii pentru europenizarea jării. - 

Când Turnavitu murea din ordinul lui Hangeri, a- 
cesta nu ştie ce primire să facă unui Căpitan-Base 
Daia, ce vine în Bucureşti. Dionisie Eclesiarhul şi Fă- 
nuţă vorbesc de peţrecerile ce se fac îu Bucureşti, pen- 
tru mulţumirea turcului. | 

Dionisie Eclesiârhul, descrie cu expresiuni crude, un 
chet la care turcul pofiise pe boeri cu cucoanele lor. 
„Boerii temându-se de necinste, au venit însă singuri ; 
dar «Vodă văzând că nu au venit cu muerile nu i-au 
silit ci au adus muieri posadnice. şi cărciumărese, însă 
“ai, chipeşe şi mai frumoase ... . şi aducându-le ceau 
numit că sunt cucoanele boerilor, arătând că aceasta 
e Brâncoveanca, Goleasca, Corneasca, aceasta e cutare 
Filipească .. .4)». 'Nu ne permite condeiul â descrie 
scena, pe care o zugrăveşte Dionisie Eclesiarhul ; nu e 

  

1) Ibid. [. 874—490, 
2) id. [. 370—486, . 
3) Ibid. VIL,. 243 şi 554, 
4) Ibid. VL 233,
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pomenim, decât ca cea mai straşnică dovadă cum de- 
„cad caracterele, acolo unde sentimentul religios e slab. 

sau redus la un bigoţism ritual. ! | - 
“Cu cât va trece' vremea, cu cât vor eşi la iveală mai 
multe isvoare relative la secolul XVIII, cu atât va reeşi 
mai strălucitor adevărul, că sub domnia fanariotică, ni- 
velul moral al societăţii române, a fost foarte jos; că 
Biserica Oficială, în organizaţia, ei cesaro-papistă, a fost 
în neputinţă.a-și exercita influența ei moralizatoare ; 
iar rolurile politice ce clerul le-a jucat au fost greşite, 
deşi poate, pornite din bune intenţiuni, şi aproape sigur 
în perfectă bună credinţă. | 

4 2.



“CAPITOLUL II 

INCEPUT DE SECOL 

În cei dintâi 15 ani ai veacului XIX, Europa a fosi 
muncită de răsboaele Napoleoniene. Țările Române sufăr, 
şi ele, de pe urma acestor războae şi din pricina 'ne- 
orânduelilor din împeriul Otoman. 
Răscoala lui Pazvantoglu a băgat în groază pe bucu- 

zeşteni. Oltenia a fost prădată de pazvanţi, Craiova 
distrusă cu desăvârşire. «Din acatastasiea ţărei noastre 
ne aflăm fugiţi aici la Râmnic multe familii»..cUn Cara- 
Osman, cu şaizeci de florentini, au fost: porunciţi de 
Osman-Păşa, să ia zaharea de unde vor găsi,strânsuri ;» 
şi au ieşit din Vidin, în Mehedinţi unde cau ars case 
boereşti, au luat zaharele şi vite, făcând şi alte răutăţi 
multe» scrie la Sibiu, lui Hagi-Pop, în Noembrie 1800. 
Paharnicul Constantin Brăiloiu '). Peste câteva luni, 
în Ianuarie 1801, alt boier scrie Hagiului «de halul Tărei 
Româneşti, şi de arderea Craiovei cea cumplită... pradă 
şi jale, şi oameni omorâţi şi negustori» 2). Mişcător 
scrie, la 19 Ianuarie, 'Freti — Logofăt Zamfirache, fiul 
acelui Hagi Gheorghe Ioan, care fusese Ctitor al Bise- 
ricei Maica Precista din Dud. «Oraşul nostru şi ticăloasa, 
Craiova, care se împodobise cu case mari şi bolte 
frumoase, astăzi iaste pulbere şi cenuşe». Tot târgul 

„Craiovei «sau făcut cenuşe, numai zidurile stau negre, 
Şi boltele Cămăraşului lene au scăpat». — In Biserica, 

aicăi Precistei «din uşe până la altar au fost trei 

  

1) 1 ga Scrisori de boieri şi negustori, 113. ' 
2) Ibid. 115, | Xe
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focuri», —.«şi satele din sus de Craiova s'au spart: 
Mischii, Mlecăneşti, Pieleştii, Gârleştii, Nichitoaia, sau 
jetuit de turci şi de rumânii noştri» 1). 
Alexandru-Vodă Moruzzi, care nu era “destoinic să 

restabilească liniştea, abdică. — Turcii trimit în locu-i, 
la, Bucureşti, pe Mihai Sutzu. — Acest din urmă se în- 
cearcă ca să adune în Capitală, boerimea fugită în 
Transilvania. — Mitropolitul Dositei Filitti şi episcopii, 
se reintorc cei dintâi. — Căci Mitropolitul fugise însoţit 
de nepotul său Constantie al Buzăului şi de Nectarie 
al Râmnicului şi Ioset al Argeşului. Ei plecaseră de 
frica pazvanţilor, şi mai ales, ca să nu iasă din cuvântul 

" Maiorului Barozzi, agentul Rusiei, în Bucureşti. 
„. Mihai Sutzu, bătrân şi- el, nu era mai volnic să facă 
faţă împrejurărilor, decât Moruzzi. Poarta îl înlocuieşte 
dar, prin Alexandru Sutzu, Domnul Moldovei. Aşa că 
din Îulie în Septembrie 1802, Alexandru Sutză dum- 
neșie peste amândouă Principatele, realizând o clipă 
unirea ţărilor surori 2). Lucrul acesta nu era însă pe 
placul boierimii şi a clerului înalt. 

Napoleon, care nu-ş da seama bine decât erau tur- 
„Gil de prăpădiţi, ar fi dorit să se slujească de Sultanul 

elim, spre a stânjeni pe muscali. Sebastiani, primea 
instrucţiuni, ca, să convingă pe turci, cum că Princi- 
patele trebue să fie sub desăvârşita ascultare a Sulta-.. 
nului. Erau apoi francezii, căre sfătuiau pe Naăpolean, 

„să dea Moldova şi Ţara Homânească, Austriei, singură, 
în stare să reziste Husiei. Aşa sfătuia Tallyerand 
pe Napoleon, la Tilsii; şi to: aşa Tribunul Felix 
Beaujour, la 10 lunie 1892. Interesui întregeP Europe 
este «cele două coroane împărăteşti, a Constantino- . 
polei şi Petersburgului, să nu umbreăscă acelaş cap».. 
Ca să împiedice o aşa eventualiiate, propune «să se 

'dea Austriei, Valahia şi Moldova»). 
Numirea „lui Alexandru Sutzu ca Domn şi al Ţărei 

Hhomâneşti, fusese sugerată Porții, de. Ministrul Franţei. 
-Ruffin, pretinde că fugă lui Mibai Vodă  Sutzu, era 
opera intrigilor ruseşti.—În înţelegere cu Austria, "Țarul 
voiește să ocupe amândouă Principatele, ca să le poată 
da Marelui Duce al Toscaniei dîn conpensaţie» 4). 

  

1) Lbid. 
2) A. D. Xenopol. Istoria românilor. laşi. 1892, Y, 338. 
3) V. A, Ureche Istoria românilor. VIIL 264, 
4) Ibid. 204, 

e



i, 

  

36 EI AM, Theodorian-Carada 
  

7 

Se prea poate să fi fost ceva adevărat, în această 
bănuială a Diplomatului francez. Boierii şi clerul înalt 
nu-şi închipuiau însă pe muscali să fie capabili să-i dea 
pesch ş, unui Arhiduce Austriac. Puţini sperâu ceva 
dela francezi. Misiunea Dudescului la Paris, nu dase 
roadele ce sperau ei ; toată lumea vedea că Napoleon 
âpără pe turci, de cari creştinii din întreaga Peninsulă 
„Balcanică, erau peste cap de sătui. Ruşii sunt de aceeaş 
lege cu românii, ei nu au alt gând decât să des- 
robească pe creştinii subjugaţi de semilună. Grecii 
sperau că Ţarul va restabili Imperiul de Orient, în 
favoarea lor ; sârbii şi buloarii, nădăjăuiau şi ei tot dela 

__muscali dezrobirea. Românii, încă şi mai naivi, îşi fă- 
ceau iluziunea să trăiască fericiţi sub oblăduirea. muscă- 
lească. Aveau groază de turci. Pe austriaci, bănuiţi că 
vor impune românilor un ălt rit, nu-i simpatiza mul- 
ţimea ; prin urmare scăparea nu putea veni decât dela 
răsărit. Aşa judecau cei din primele decediiale veacului 

„trecut. Rusofilia lor, dacă nu poate fi âprobată, se ex- 
plică insă pe deplin: | 

Să nu ne mirăm dar, când Mitropoliţii din Iaşi şi din 
Bucureşti, se fac uneltele Rusiei. Păcătuiesc în cea mai 
“desăvârşită bună credință. - Să 

Spre a face jocul Rusiei, Mitropolitul Dositei, fugise la 
Braşov. Sub influența agenţilor Împăratului Alexandru, . - 

" Mitropolitul, împreună cu ceilalţi prelați, îşi pune iscă- 
litura pe un act al boierimei,. nemulţumite cu numirea, 

lui Alexandru Sustzu, în Bucureşti, şi care cerea de Domn 
al Ţării Româneşti pe Constantin Ipsilante !). 

Ipsilanţe era stăpănit de mare fâvnă.—lşi ' închipuia 
că, arătându-se. prieten Rusiei, va, izbuti - să fondeze la 
gurile Dunării un stat nou şi o dinasţie. EI tratase cu 
Anglia şi Husia, în vederea eredității tronului.—Sfătuit 
de Marchizul de Saint-Aulaire, spera că victoria Rusiei 
îi va permite să ajungă Rege al Daciei, sau cel puţin: 
Suveran Ereditar al Principatelor amândorora. Așa. 
afirmă, Contele Langeron 2). Muscalii, bine înţeles, îi 
făgăduiau orişice, când se servesc de el, ca să răpuie pe 
Sutzuleştii, devotați cu totul Franţei şi lui Napoleon. 

La 25 August 1802, vine în Bucureşti vestea că Sul- 
tanul a dat lui' Constantin Ipsilante, Domnia ării 
Româneşti. — Sutzu pleacă la Iaşi. Cârma Statului 

  

1) Ibid. 266. 
2) Ibid. 730, 

-
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Român oiâ Căimăcămia instituită de noul Domnitor.—. 
Această Căimăcămie se compunea din Iosef Episcopul Argeşului, Constantie al Buzăului, Marele Logofăt Brân- 
coveanu şi Gheorghe Mavtocordat.— Mitropolitul Dositei, 
era încă în Braşov. — EI dorise înălţarea lui Ipsilante. — 
Acum nimic nu-l mai reţine peste hotare, se întoarce 
în Bucureşti, şi ia nu numai cârmauirea, Bisericii, ci şi“ 
conducerea Căimăcămiei, pe care o prezidează până la 

„ sosirea lui Ipsilante în Capitală. a 
Ipsilante nu izbutise aşă de uşor să reintre în favoa- 

rea Porții. Alexandru Sutzu avea un iscusit sfetnic, în. 
„Marchizul Gaspari:Beleval, un aventurier. ce se bre- 

„tindea a fi fost General, şi din care făcuse un Secretar de „Stat şi Ministrul 'său de Exterre. Ipsilante, afirmă Rufin 
Ministrul Franţei, că trebuise să cheltuiască mult ca, să ajungă Dome. Ar fi dat douăsute de Pungi şi Ambasa- dorului Rusiei, pe care-l câștigase pentru Sutizu, Beleva]. 

Acum Ipsilante intră în. Bucureşti, hotărît să aducă 
la îndeplinire visurile lui de om ambițios. | i 

La începuiul veacului al XIX, în Mitropolia- Ungro- Vlahiei, de 7 ani, stăpânea Dositei Filitti. Viraţie stră-: „ daniilor sale, Domnii ce se perindă pe tronul lui Mircea, continuă să acorde Bisericii toată protecţia lur. Nenu- mărafe sunt hrisoavele prin care bisericile, monastirile 'Și episcopiile, primese scutelnici, privilegii şi milostenie dela Domnie, sau mai exact dela, Stat, Dintre sumede- nia de hrisoave de. soiul acesta, însemnăm:: un hrisov al lui Alexandră-Vodă Moruzzi, care dă Bis. Sf. Elef- terie, din Capitală 25 de poslusnici, o dispensează de cerit la 500 desoi, vinul de vinăriciu, stupii şi râmă- | > torii de dijmărit, îi concedă dreptul să ţie'în oraş două “cârciumi scutite de bir, cum scuteşie de orice impozit pe cei doi preoţi, un diacon şi cântăreții cei doi ai Bi- 
sericii. La 28 Iulie 1803, Ipsilante dă Bisericii cu hramul Adormirea şi Soborul SSf. Voivosi (Kretzulescu), dreptul de a, i se scuti bucatele de vinăriciu, dijmărit şi 300 de oi de oerit. O scuteşte de căminărit, fumărit, vamă şi orice alțe angarale..Va, avea şi patru scutelnici, oameni străini, rude. Ne oprim -asupra acestui hrisov, care ca şi cele date bisericilor: Madona Dudu şi Doamna Bă- laşa, din care se vede că ele erau biserici de obşte, ny paraclise particulare, cum au ajuns să fie conșiderate rai târziu, prin abuz sau ignoranță 1).. Deaceia pome- AI , | 

1) Ibid. 343 şi 351. - 
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„nim şi de porunca lui Vodă, din 7 Septembrie 1802, în 
care se spune Mitropolitului, că: «Dumnialor, boierii 
Kretzuleşti dan plirototie că biserica este spre închină- 
ciunea norodului», adică nu biserica privată a unei 
familii. Deal:fel din toate actele . rezultă că, cel puţin. 
“aceste trei biserici, erau biserici cu poporul lor, având 
'enoriaşii. lor. (Adică sunt adevăraţe parohii). . 

Cu câte tavoruri se acordă în epoca aceasia, preoților, 
ei ar fi putut avea o situaţie materială destul de bună. 

“Dar, aveau. şi ei angaralele lor, Plăteau chiriarhilor 
lor un bir special. Mitropolitul Dositei, redusese aces; 

bir, sub numele de ploconul Vlădicăi, la 6 lei şi jamă- 
tate, de fiecare preot. Tot el însă, mai târziu, va cere şi 
va isbuii ca Mouruzzi,să obli:e pe preoţi şi diaconi; să-i 
dea câte douăzeci de ocă de grâu. Vodă, îi pune con- 
diţie să aibă «luare aminte, ca nu cumva, protopopii şi 
cei rânduiţi: cu strângerea acestui ajutor, să cutere 
peste. aceste douăzeci de oca,.a supăra şi a lua mai 
mult»; iar «iela ceice nu vor avea, să se facă milosti- - 
vire». Acesj bir în natură îl cerea Mitropolitul, ca să 
„poată ajuta pe cei lipsiţi. Ureche ne spune însă, că 
„această dare nu a împiedeeat pe Mitropolit, ca împreună 
cu episcopii, la 28 Septembrie 1800, să ceară parale 

„dela preoţi şi dela diaconi, pentru lefuri şi tainvri. 
Tot în ziua aceasta, ei cer lui Vodă, să li se îngăduie 
a percepe birul şi dela preoţii scutiţi de bir, prin hri- 

„soave, Vodă le învoieşte şi aceasta, dar prin rezoluţia, 
ce pune pe anatoraua vlădicilor, îi sfătuieşte: «să facă, 
dreaptă analoghi€, după adevărata stare şi putere» D, 

“Unor preoţi, aşa de impovoraţi cu dările, nu li se putea, 
cere o prea mare activitate păstorală. Erau siliţi să adune 
bani albi, nu numai pentru îatreţinerea familiei lor; ei 
şi ca să îndestuleze pe mai marii lor, episcopii sau 
protopopii. Cu drept cuvânt, observă Ureche, -că ÎMmpo- 
zitele ce apăsau clerul, nu erau menite să ridice pre- 
stigiul Bisericii. «Moralitatea publică . se resimte: ne- 
religiozitatea aduce numeroase spargeri de biserici. Dacă 
Haim argintarul, ovrei mai fricos, denunţă pe ţiganii 
care au spart biserica Popa Petre ; un creştin pravos- 
lavnic nu se sfieşte să cumpere dela ei, pe nimica, bu- 
căţi de candele sfărâmate» ?. | 

In chestiile maşrimoniale, Episcopatul nu e indepen- 

  

1) Ibid. 16 şi 47. “ | 
2) Ibid. 19, | o 
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dent. Hoţăririle de. divorţ, sunt supuse aprobării Dom- 
neşti. Ureche ne asigură, că divorţurile acestea erau 
uneori acordate pentru un nimic, alte ori refuzate în 
mod arbitrar. Căsniciile 'celor din popor sunt rezolvate 
după bunul plăc al episcopilor, or al lui Vodă!). 

in actul prin care Istrate Kretzulescu adoptează pe 
nepoata lui, Safta, la 13 Ianuarie 1801, şi din cel dela 
14 lunie 18U1, pin care Pabarnicul Dumitrace Brăiloiu, 
adoptează pe Nicolae, fiul vărului său, Iordache Ză- 
treanu; vedem că adopțiunile— iotesiile — se 'făceau 
înaintea unei comisiuni compuse din: Mitropolit, un 
Episcop şi Marele Logofăt. Adopţiunea, trebuia să fie 
întărită de Domn?). Chiar în chestiile de logodnă, ho- 
tăririie tribunalului duhovnicesc, sunt supuse. apelului 
înaintea instanţelor civile. Logofătul Rusim Caragie; 
se plârsese Mitropolitului şi cerea restituirea a 43 de 
taleri cheltuiţi la logodna ficei lui cu Dumitrache Buc- 
„şenescu. Acesta pretindea că: întru -cât nu sa făcut 
schimb 'de ineie, nu a fost logodnă. Mitropolitul hoţă- 
reşte logodna ca validă, întru cât s'a petrecut prin 
sărutare şi ducerea unui dar miresii. Ilinca Rucşeneasa 

" apelează la Divanul Domnesc, împoiriva hotăririi Mi- 
tropolitului, care modifică în parte această, hotărire, 
ebligând pe Bucşenescu să restitue: lui Caragie numai 
jumătate din cheltuelile făcute 3) IE 

Dacă -fanarioţii, se socoteau, în Bucureşti şi la Iaşi, 
drept urmaşi ai împăraţilor bizanțini, şi exercitau, cu - 
gelozie, puterile ce aceia arogaseră în Biserică ; pare că, 
voioşi ei, acordau şi mitropoliţilor, în. hotarele: Princi- 
patelor, driţuri Patriarhale. Asa Ipsilante dă un hrisov, 
prin care facesehitul Poiana-Mărului din Slam-Râmnic, 
stavropighie. Schitul era. populat cu călugări români 
şi ruşi. Vre-o doisprezece, cărora Vodă le dă pe ar, câte 12 cojoace, cisme, bucăţi de aba neagră pe 
la€bgă, undelemn, tămâie, 150 de taleri subvenție, 
obişnuitele dispense de impozit şi.o sumedenie de - 
laude (peste tot, 89 de scutelnice). Schitul «nicidecum! 
să nu-l supere Episcopul, sau alte obraze» ; «numai Mi- 
tropolitul însuş să] cerceteze şi să'l îndrepteze» 4). 
Rămâne de ştiut, dacă altul afară de Constantie Filitii, 

i 

1) Ibid. 24 şi 53, 
2) Ibid. 51 şi 63, 
3) Ibid, 191. 
4) Ibid, 319i 
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„Episcop al Buzăului, şi nepotul Mitropolitului, s'ar fi 
învoit aşa de uşor cu această. stingherire a autorităţii 
episcopale.. De altfel, şi câl din Râmnic nu se împo- 
triveşte când 'Ipsilante, dă -o organizaţie specială mo- 
vastirilor, Cozia, Tismana şi Câmpulung. Prin hrisovul 
„dela 29 August 1803, el hotărâse câţi anume călugări, 
să fie în fiecare din aceste mânăstiri, şi cât să se chel-.- 
tiiască 'pe an, cu iei şi cu biserica. Venitul ce pri$o- 
seşte, va sluji la întreţinerea, spitalelor. Mânăstirile 
câteşitrele, vor fi cârmiite de Kir-Anania, Egumenul 
ixovorei. La, fiecare din acele minăstiri se orândueşte 
câte un Proegumen. Boierii, epitropi ai spitalelor, vor 
Aduna, veniturile şi vor plăti, pe lângă cele orânduițe “ 
fiecărei mânăstiri, o sută de taleri pean lui Kir Anania. 
Această orsani“aţie nouă nesocoteşte, întru câtva, nu 
numai drepturile episcopilor, dar chiar şi autoritatea 
Mitropolitului. Ea. a dăinuit totuş pe tot timpul, cât a 
păs'orit Dositei Filitti; - 

Nu era preă canonică organizarea aceasta ; dar mi-. 
tropoliţii esau :obişnuiţi, cu amestecul puterii domneşti 
în cele bisericeşti.. Proasta admihistrare a averilor . 
monastireşti, nu îngăduia prelaţilor să fie prea ţanţoşi. 
cu Vodă. e o | 
“ Domaitorul numeşte epitropi la mânăstiri. Pe egu- 
meni îi confiirmă tot el; ba uneori îi numeşte dea- 

„dreptul, fără ca Chiriarcul să protesteze. Pe cei ai mâ- 
năstirilor închinate, îi recomanda locurile de jos. 
Moruzzi face pe Căminarul Nestor, cunoscutul ju- 

zisconsult, Epitrop la Pantelimon. Mitropolitul cere lui: 
Vodă, să numească la Sft. Spiridon-Nou. Epitrop pe 
Slugerul Nicolae2). In 1893, găsim Mânăstirea. Văcă- 

" reşii, administrată de o epitropie compusă din Marele 
- Lozolăt, Marele Spătar şi Marele Vistier. Epitropii sunt 

da:ori, să mărite în fiecare carnaval 2 fete. de boier 
mare ori de rangul, âl doilea, chelţuind 200 taleri. 
Pentru o sută de taleri vor răscumpăra, robi. Cincizeci. 
de taleri să cheltuiască pentru hrana puscăriaşilor, şi 
tot atât pentru hirotonia clericilor sărmani?). 
Interesant statutul pe care. îl dă Ipsilante, Căldăru- 

şanilor. In Chinovie vor trăi patruzeci de părinţi cer- - 

  

1 Ihid..360 şi 384, | 2) Ibid. 181. 
3) Ibid. 395.
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nicari, deopotrivă taţi deobşte întru toate, fără să aibă 
deosebire de haine, la mâncare ori la rugăciuni. Nimeni 
nu are voe a se călugări acolo, fără poruncă Domnească ; 
nici botez a face, fără ştirea Mitropolitului. Din altă 
mânăstire nu au _vVoe să primească căluăgri. Arhiman- - 
dritul ţine economia. mânăstirii, trecând în condici cele 
mai mici cheltueli. Nu are voe să se împrumute fără 
de aprobarea epitropilor: Marele Ban Dumitru, Ghika 
Biv-Vel-Vistier: Costache. Filipescu şi Vistierul Dumitru 
Racoviţă 1). Căldăruşanii fuseseră dați Mitropolitului 
Filăret, la demiterea lui, carele din veniturile ei făcu- 
seră îmbunătăţiri. |, a Sa 

„ Egumeniile se dau pentru răsplată ori pentru ca-l 
pricopei pe cineva». lerodiaconul Macarie, ajunge Egu- 
men ia Găiseni, ca «unul ce s'a ărătat, cu slujbă cu- 
noscuţă în vremea -răsvrătirii», «pentru Diafendipsis 
al poliţiei» 2). | a 

La. unele mânăstiri se numeau epistaţi. Aceştia erau, 
„mi se pare, un fel de uzufructuari, sau arendaşi. Aşa -se 
vede din jâlba Şetrarului Răducanu, cel ce reclamă epi- * 
„stasia Strehaiei, ca, scoborâtor din: ctitorii mânăstirei. 

Vodă lasă acolo însă tot pe Mihai Chiriţă, «care a 
„laat pe cinci ani.şi a păgubit o îndestulată sumă de 
bani» 2). Epistatul mânăstirei Tismana, se plânge că ad- 
ministraţia nu'l ajută, ca să-şi adune birul dela ţiganii 
monastirei. Epistasia Schitului Goleşti, o cere: dela 
Vodă, Dionisie leromorahul. Se constată atunci că 
schitul acela îl stăpânise până în 1799, liinca Văduva. 
Acum îl cârmueşte o slugă a Episiăsiţei răposate. Mo- 
ruzzi porunceşie : «să se lipsească acea slugă şi să se 
dea schitul în seama lui Dionisie» +). 

Când mureau egumenii, Vodă numeşte la mânăstirea 
văduvită epitropi, din trei boeri care se bucură de fa- 
voarea Curţei. Până şi Marele Ban Costache Ghica 
primeşte să fie epitrop la Sărindar. Epitropiile erau, 
„prin urmare, mijloace de chiverniseală, ca şi egumeniile 
de altfel5). a 

Mânăştirile de călugăriţe au şi ele necazurile lor." 

1) Ibid. 334, e a 
2) Ibid. 369 şi 381. | 
3) Ibia. 372, | 

4) bio: 490, _ 
5) Lbid.'360 şi 361, i



  

4 i M. Theodorian-Carada 

In Octombrie 1804, Marta Schimnica, Proin Stariţa 
Schitului Nămăieşti, se plânge la Domnie, împotriva 
urmaâşei sale. Roagă pe Vodă să dea şi pe aceea afară 
din slujbă şi să numească alta, «dintre călugărițele cele 
bătrâne». -Vodă recomandă - jalba lui: Dumitru Ghica, 
ca să le cheme pe amândouă, să le împace între ele și 
că, celelalte călugărițe, «ca să, contenească dihoniile şi 
prihonirile dintre dânsele, fiind urmare cu totul îm- 

: potriva cinului lor» 1). 
De este șă credem numai ce găsim în condice, hiro- 

toniile se făceau cu mare regulă. Intro jumătate de 
„an,—dela 1 Ianuarie —4 Mai 1802—,în întreaga, ţară, 
nu se fac de cât 27 hirotonii. Toate suni după cererea, 
ispravnicilor, din ordinul Mitropolitului, san prin in- 
iervenirea Vornicului Poliţiei. Câtevă sunt urmarea ana- . 
foralelor Vistierului Golescu şi a Banului Ghica. Cei 
hirotonisiţi sunt grămătici, ori feciori de popă. Se res- 
pectă, cu religiozitate nizamul, adică condiţiunile im- 
puse de Stat. Ureche arată că Marele Ban Brâncoveanu, 
nu capătă preot la biserica dela moşia sa Sărulești, 
decât cu anafora către Domn ; deşi era: ştiut «căci cel 
ce fusese slujitorul bisericii din Săruleşti, a fost făcu: 
Protopop» 2). Cu toate astea, plaga. hirotoniilor neregu- |. 
late, niciodată nu a apăsat mai greu asupra satelor, ca 
la începutul secolului al XIX. «Hirotoniile continua a 
se face abuziv pe o'scară mare», asigură Ureche. 

Mişcătoare sunt tânguiriile sătenilor din Celari, So- 
leni, Ghizdăveţi şi Apele-Vii, toate din Judeţul Roma 
naţi. «Tot ce-i fruntaş se află preot uri diacon; la un 
sat se află câte douăzeci, treireci şi patruzeci de preoţi 
şi diaconi, şi tot se fac». Vodă, face la 4 Februarie 
1804, un pitac Mitropolitului, «ca nimeni să nu mai 
„hirotonisească. fără “pecetie domnească». - Ipsilanie cere 
«a nu se mai pricinui nici o desfrânare cu hirotoniile». 
«S'ar cuveni, sfârşeşte Domnul, ca însăşi episcopiile 
să ceară şi să păzească nizamul Domnesc» 5). Oste- 
neală zadarnică. Peste 2 ani, Ipsilante e silit să intervie 
din nou. Aflase că cei ce se hirotonisese, «sunt siliţia, : 
da peste puterile lor» ; şi. «din această pricină se hiro- 

„ionisesc mulți şi din cei nevrednici». Sunt la. mijlocg 

1) Ibid. 381. - 
2, lbid. 180. . „” , - 
3) Ibid. 309 şi :310 - - 

e
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netrebnice mijloace de interesuri de bani, de se în- mulţesc hirotoniile fără trebuinţă !). Ca să-ne dăm seama, de gravitatea abuzului cu hirotoniile, trebue să ştim că satele se impuneau. ]a fisc, global. Sătenii hirotoniți ' au luau patte ia plata impozitelor, care astfel apăsau mult mai greu pe umerii celor săraci, care nu puteau cumpăra cu bâni sunători, darul preoţesc. Cu chipul acesta veniturile statului se încasau greu, şi populaţia nevoiaşe. suferea. | | Aceşti din urmă, nu numai că plăteau biruri îndoit sau întreit, de cât s'ar fi. cuvenit; dar tot ei făceau” toate poilezile în natură, | | 
Un cler. recrutat, ca să scape de biruri şi angarale, imbosăţea pe protopopi şi pe episcopi, dar nu putea să exercite nici o infiuență binelăcătoare ăsvpra po- porului. Episcopii caută să se apere împotriva celor „ee învinuesc de abuzul acesta, dând toată vina asupra episcopilor din Vidin şi dela Vraţa, cari ar fi hirotozind pe toţi cetățenii, ce-se duceau la ei cu parale. Desigur, că în aceste două oraşe, se hirotoneau pe capete, sătenii „din Oltenia. Dar hirotonit abuzive nu se făceau numai peste Olt. Apoi, după canoane nimeni nu âre; voie să hirotonisească decât pe: cei din eparhia sa şi pentru e anumită biserică, din acea eparhie. Hirotoniile de alt soi, au fost şi sunt invalide. tpiscopul Românesc era 

dar. dator: să le nesocotească. Intru câţ însă ele erau ținute în seamă de episcopii din țară, rămâne în sarcina „Episcopului indigen, ioată răspunderea a cestor hirotonii;, mai ales, că dela aceşti neregulați hirotoniți, episcopii percepeau. dări şi căutări să-i Sustragă -dela sarcinile către fisc. 'Tot ce se poate zice:în uşurarea Episcopa- îului homân, este că abuzul cu hirotoniile se întinsese in întreg Orientul: Ei nu-și dădeau seama de răul ce-l făceau Bisericii. - si Ia o Punând dări grele asupra locuitorilor, domnii, în- deamriă, în chip indirect, pe săteni să alerge la preoţie, căci ori. cât le luau ptotopopii şi vlădicii, tot nu-i ju- piiiau afât cât fiscul, fanarioţ.* . „Domnii, pare că dacă se plângeau împotriva hiroto- niilor abuzive, pricina era, că le scădeau numărul con- tribuabililor. Că nu-şi dedeau seama bine de ce se cere cuiva, spre a fi un bun preot, ne o spune Ipsilante, în 
- N « ÎN cn O 

1 Ibide 344, i
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pitacul său dela 22 Aprilie 1803. Cere Mitropolitului 
să hirotonisească ca preot, pentru corpul pandurilor, 
pe un pandur anume.Dumitru Văleanu, pe care îl re- 
comandaşe lui Vodă, Sărdarul Preda Bujoreanu, Co- 
mandiri4 pandurilor). Ce dctivitate duhovnicească 

"putea să desfăşure un pandur, ne putem închipizi. 
Sub ocupaţia rusească, Exarcul Gavril Bănulescu s'a, 

încercat să pună capăt abuzului acestuia de hirotonii, 
dând poruncă episcopilor, să nu mai îngădue decât, cel 

„mult, un preot, la cincizeci de familii. Atât nu a; fost 
destul. Plaga hirotoniilor abuzive nu au dispărut, cu 
desăvârşire, decât abia în 1893 după aplicarea legii 
clerului mirean. SR 

Căci nici în Moldova nu era mai bine decât în Ungro- 
Vlahia. Prelaţii nu credeau că sunt daţori să lupte pentru 
uşurarea, poverilor ce apăsau pe clasele de jos. In loc 
să urmeze sfaturile lui Malinescu, boier patriot şi cu 
vederi largi, «găsim pe Veniamin Kostache unindu-se 
ca Divanul, şi îngreunând, încă şi mâi mult, muncea 
tăranului, când o. pune sub apăsătorul urbariu, al lui 
Moruzzi, din 1805» 2). Biserica, se încerca să păstreze 
credința în popor, prin sțrictă intransivenţă în materie 
disciplinară, faţă de cei mici. Când o eocoană cere voie 
a se cununa a patra oară, Ipsilante, după sfatul Mi- 
tropolitului, nu-i dă dispensa ceruţă, neavând la îndă- 

„mână, nici un ţemei canonic, spre a o refuza. Vodă îi 
„Spune, prin rezoluţia sa, că «este vădit că Dumnezeu 
nu voeşte să aibă barbă», «de vreme ce câteşi trei i-au 
murit) 3). O îndeamnă să se ducă la călusărie. | 

Muscalii pătrund: din nou în Principate, în Octombrie 
1806. Impăratul Alexandru vesteşte pe locuitori că va : 
ține dintru lucrare toate dregătoriile. după obiceiurile 
trecute», pentru ca «privelegiurile ce v'au 'păzit averea . 
şi viata, au fost fapta îngrijirei cu priveghere a înain-, 

" taşilor săi şi a lui însuşi). 
Imediat, Ipsilante reinstalat în scaun de Doman şi Stă- 

pânitor a toată Ţara Românească şi al Moldovei, dă - 
poruncă boierilor, slujbaşilor şi întreg. poporului, să 
Jure credinţă, «mai întâi, Mărimei Sale Impăratului şi 
Singur Stăpânitor al'tuturor Ruşilor,» şi în al doilea 
rând, Măriei Sale. ae | 

  

1) Ibid, 644 > 
2) A. D, Xenopol. Istoria partidelor politice, L. 40. 
3) Ureche. op. cit. 497, i . 

<
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„Jurământul sa prestat în Bucureşti, la Mitropolie, 
Joi dimineaţă 9 Ianuarie 1807. | o 

Vodă s'a ostenit mult să adune oaste românească, 
căci Împăratul îi asigurase domnia ereditară, peste 

" amândouă Principatele ; şi caută să se arate folositor 
muscalilor, In acelaş timp, încearcă să-şi întindă demnia 

“şi asupra Serbiei. O misiune sârbească vine în Bucu- 
reşti şi-i oferă coroana lui Ştefan Duşan. Ipsilante, era 
încuscrit cu câteva, familii de eneji sârbi şi avea popu- 
laritate în nobilimea sârbească, care nu era de loc în- 
cântată să asculte de Cara-Gheorghe, ori de Miloș. 
Astea, toate nu sunt însă pe placul Rusiei, care nu are 
alt ţel decât rusificarea tuturor ţărilor Dunărene, ca 
să-şi asigure drumul la Constantinopol. _ 

Deaceia şi Domnia, lui Ipsilante nu a dăinuit, de fapt, 
decât vre-o opt luni. La sfârşitul lui 1807, el era în 

„Odesa, şi: Principătele sub cârmuirea armatelor de ocu- 
pațiune. Ce a fost ocupaţiunea aceea, care cinci ani şi 
mai bine, a stăpânit. Moldova şi Țara Românească, se 

„știe. Amiralul Cicagof, în memoriile. sale, arată cât de 
incapabili erau noii stăpânitori, şi cât fără de milă faţă 
de nenorocita populaţie, care îl primise ca pe Mesia. 

E interesânt de văzut, cum au isbutit muscalii să se 
scape de Ipsilante. Acesta ţinea cu orice chip să asi- 
gure familiei sale tronul Principatelor. Având un ţel 
deosebit de al Rusiei, Vodă nu se putea face instru- 
meni prea docil în mâinele muscalilor. Căuta să îm- 
page şi capra şi varza. Ca să scape de dânsul, îi făuresc 
dar greutăţi. Susţinut de Miloradovici, Costache Fili- 
pescu i se ridică în potrivă, la Bucureşti. Mârchizul de 
Saint Aulaire, Ministrul. de Externe al lui Ipsilante, 
redactează note peste note împotriva lui Filipescu, fără 
folos. In Agust, Îpsilante pleacă din Bucureşti, lăsând 
guvernul în seama unei căimăcămii, care va âvea să 
cârmuiască ţara în numele lui. Cu toate astea din QOc-- 

” tombrie, în Bucureşti va domni Măria Sa Prea Inălţatul 
ț'eid-Mareşal Cneas Prozorovski. Boierii, îndemnați de 
Prozorovski, să pună capăt domniei «de drept» a lui 
Ipsilante, inscenează o revoluţie: răstoarnă căimă- 
cămia pentru că ar fi făcut jeafuri în țară. O altă căimă- 

» cămie compusă din Mitropolitul Dositei Filitti, Vlădica. 
Constantie al Buzăului, Banul Kostache Ghica şi Vi- 
stierul l'ilipescu. | PRE 

Boierii Moldoveni, dela inceput au fost nemulțurniţi 
„cu dombia lui Ipsilante. Incă dela 28 August 1807 Mi-
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tropolitul. Veniamin, în numele tuturor compatrioţilor 
săi, înaintă un memoriu Generalului Apraxin. «cererea, 
noastră este, asigură Mitropolitul, primirea şi împreu- 
narea cu Imperiul, sub a cărui umbrire bine îşi petrec 

" zilele noroadele». «Norodul şi credința strigă cerând 
mântuire», căci «de Impărăjia Turcului, rupându-se - 

“acumy de «supărările cele dinnăuntru putea-vom ţine 
dreptățile ivactatorilor. Singura nădejde, este ca Rusia, 

„să-şi anexeze Principatele, aşa cum a făcut cu «Georgia 
şi Imeretia». Apiaxin trimite memoriul Țarului, cu un 
raport, în care spune: că moldovenii «de sub ocârmuirea 

Domnului, doresc să fie slobozi»; căci ei «ca şi locui- 
torii Valahiei mai mulţumiţi sunt ocârmuindu-se de 
Mitropolitul şi de Divan». Sfârşeşte prin a spune că: 
«unirea către Rusia spre slavă şi de folos, este de tre- 
buinţă».. Dar de asta ştia măi bine de.cât Apraxin, 
diplomația rusească, Dovadă intrigile ei ca să depăr- 
ieze din Principate pe Ipsilante, care din ambiție lucra, 
aşa în cât împiedica alipirea Principatelor de Rusia. 
Mitropolitul Moldovei, ca şi al Unpro-Vlâhiei, cu tot 
clerul înalt, la 1807, au lucrat mână în mână cu boierii 
şi aşa cum'dorea lusia. Din Martie 1808, începe câr- 
muirea rusească. Biserica se roagă pentru impăratul 
Alexandru Pavlovski, cu curtea şi ostașii lui, ca pentru 
Singur Stăpânitorul Ţărilor Româneşti. La echtenie, Mi- 
tropolitul Gavril, «kxarul Sinodului în Moldova, Va-. 

“ tahia şi Basarabia», e pomenit după «bine credinciosul 
și îndreptătorul Sinod al Rusiei». Mitropolitul țării trece 
de acum înainte în al treilea rând. Din momentul acesta, 
Biserica Româreasca cade în stăpânire streină, «ru- 
sească). Mitropolitul Veniamin, al. Moldovei, care nă- 
dăşduise să ajungă, graţie muscalilor, nu numai Mitro- 
polit de sine stătător, ci şi Şef de Stat în Moldova, e: 
„dat la o parte. Pe Prozorovski, care. zisese, că, «va lăsa 
romârilor numai ochii, ca să plângă», Veniamin îl 
nemulţumeşte prin desele sale interveniri în favorul 
populaţiunei despoiată de armata imperială, şi de ci- 
novnici prevaricatori. In țară, Veniamin âved în contra-i 
întreg partidul Bălăşeştilor, boieri bogaţi şi puternici. 
La Kişinău, sădesc intrigi în contra sa. De aceste in- 
trigi, Veniamin e înştiinţat prin Maiorul Anton Mavrichie. 

-EI se bizue însă, pe serviciile aduse Rusiei şi pe prie- 
tenia Marelui Logofăt Dumitru Sturdza, şeful partidului 
ruco-fil, şi tatăl viitorului Domn regulamentar. Când 
Veniamin încearcă, însă serios, să înlăture Epitropia
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sub care se urma să fie pus, prin trimiterea Exarcului 
Sinodal, Huşii adună iscălituri boiereşti în care se spune 
că «Mitropolitul Moldovei şi episcopii, fiind tineri, şi 
cu neştiință de învățăturile bisericeşti, urmează abu- 
zuri, atât în trebile cele duhovniceşti, cât Şi în orân- 
duielile cele politiceşti». Ei cer pe Gavril Bănulescu, «ca 
pe un bărbat împodobit! cu multă învăţătură. și acti- 
vitâte». _ 
Veniamin încearcă să resiste. Dar cârmuirea Bisericii 

Româneşti printrun Exarch Sinodal, era în tradiţia Rusiei 
Și de mult hotărâtă. Veniamin părăseşte scaunul Mi- 
tropoliei, la 1 Martie 1808, Muscalii se arată mâbhniți de 
hotărîrea sa. Divanul cheamă pe Episcopul Romanului, 
să fie Epitrop Mitropoliei. Apoi, cu lacrămi prefăcute, 
iscălesc o adresă de simpatie către Veniamin, şi îi pun 
la dispoziţie monastirea Slatina, unde se şi retrăsese. 

Veniamin se dase singur la oparte; Dositei, al Ungro- 
Vlahiei, încearcă să reziste altfel. El nu contesta auto- 
ritatea lui Gavril Bănulescu. Ii cedează pasul pretu- 
tindeni, se resemnează cu nădejde că lucrurile se. vor 
schimba în altfel. El care fusese aşa de ascultător 
Rusiei, bunul prieten 'al lui Ipsilante, îşi întoarce acura 
ochii spre Apus. Steaua lui Napoleon luceşte aşa de viu, 
îacât nu e deloc cu neputinţă ca Rusia, în cele din 
urmă, să fie biruită. In Bucureşti, mişună o sumedenie 
de călugări greci, bonapartişti înfocaţi. Preotul Poliru 
Condu şi Arhimandritul Paisie di Tipaldo se înfălişează, 
ca oameni ai lui Napoleon. Trei <egumeni se declară 
sudiţi francezi şi, în această calitate, isbutesc să plece 
din Bucureşti, nesupăraţi de Exarcul Gavril Bănulescu. 

Dositei, vroia să conţinue legăturile cu Patriarhia, şi 
după ce fusese supuse Sinodului Rusesc. ntreţine o Corespondenţă, cu Fanarul, pe care o curmă Prozo- rovski!). Din ce în ce, conîlictul” dintre Dositei şi mu- 

4 

scali se agravează. Exareul înfiinţează Dicasteria (Con- - sistoriu). Mitropolitul nu înţelege însă, să împartă cu 
clerul, outoritatea sa de suprem judecător duhovnicesc. Pretinde că este'o inovaţie. Uitase că încă din 18 Julie 
1803, Vlădica Nectarie al Râmnicului, întemeiase la „Craiova o Dicasterie, prezidată de Protosinghelul Epi- scopiei, şi din care făceau parte şi alţi patru preoţi?). 

Se opune şi la inventarierea avutului “mânăstirilor, 

  

4) 1bid. 675. , 
2) ibid, 343,
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e dispoziţie menită să pue oarecare regulă, în admi- 
nistraţia bunurilor bisericeşti. a Mi 
Divanul, se ridică în contra lui Dositei, când acesta, 

încearcă sa arendeze pe patru ani veniturile mănăstirii 
Sf. Ioan, sub cuvânt că omul Mitropoliei, care sigilase 
şi inventariăse avutul rămas dela fostul Egumen, a 
săsit o datorie de 80.000 taleri. Se imputa Mitropolitului 
că delegatul său fără să aştepte pe delegatul fiscului 
făcuse catagrafia. Tot aşa la moartea Egumenului dela; 
Slobozia ; epitropii numiti de Mitropolit, ridică peceţiiie 

-puse de epitropul Divanului. Însuşi Kir Visarion Cotro- 
ceanul, recunoaşte că s'au ridicat peceţiile şi doi mireni 
— Paharnicul Photino şi Petre Lipscanul; în două rân- 
duri au umblat în sepetul răposatului stariţ. Ori cât de 
greşit ar fi lucrat Mitropolitul în aceste împrejurări, 
conflictul se putea aplana, dar Dositei devenise omul 
„Franţei. El scria Consulului Francez Ledoulx cerând. 
«paientă de supus al M. S. I. Iinpăratul Francezilor şi 
Rese al Italiei», ca să scape de suferințele pe care le 

- îmdura ca «grec bănuit a fi amic francezilor, şi duşman 
rușilor» 1). Se uitase vremile când predicând norodului 
în Mitropolie, Dositei vedea «pe ruşi la Paris şi pe fran- 
cezi în Siberia» 2). Dositei, a putut, fi de bună credinţă în 
amândouă cazurile. Se poate să fi crezut ca ruşii vor 
îngădui lui Ipsilante, să întemeieze, la gurile Dunării, un 
stat creştin ; şi că cele ce au urmat sub ocupaţie, i-au 
deschis ochii asupra Rusiei. Prin ucaz împărătesc, 
Dositei, e scos din scaun ; în locu-i, Țarul numeşte Mi- 
tropolit al Ungro-Vlâhiei, pe Ignatie Proin at Artei. 
Acest grec, pripăşit din Rusia, ţine discursuri franţuzeşti 
generalilor muscali, ce trec prin Bucureşii ; şi fuge odată 
„cu Ruşii, lăsând drept amintire, porunca dată casnicilor 
săi, să nu dea nici o socoteală de ce parale a încasat 
şi ce a făcut cu ele. i | 

Pe Mitropolitul Dositei lau dus în Moldova. li pre- 
săteau Muscalii un surghiun, în fundul Rusiei. In cele 
din uriă, isbuteşte să-i se indulcească soarta, Fu exiiat 
la Aninoasa (Muşcel), -şi apoi strămutat în Târgşor, 
lângă Ploeşti. De aci, el se jelueşte Impăratului Francisc, 
să suferă din pricina, plecării lui spre Austria, şi pentru 
că a intervenit în favorul supuşilor Maâiestăţii Sale 

1) IL, C. Filitti. Aşeaământul Mitropolitul Dositei, 45. ; 
31 Ibid. 34, LS 
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Chesaro-Crăieşti!). Pare că lămuririle cernte de Barfi, 
în numele Împăratului i-au fost favorabile ; căci, graţie 
intervenţiei Austriei, i se însăduie să se retragă la Bra- 

  

3 

sov, unde a trăit până la 1626. p 
In lunga, sa păstorie, Dositei, a lucrat la ridicarea ni- 

velului. moral al fiilor săi sufleteşti, aşa cum se putea 
“în epoca aceea, Din îndemnul şi prin sârguinţa sa, se 
reclădeşte şcoala dela Sf. Gheorghe?). Când epitropii 
dela Doamna Bălaşa, refuză să le clâdească localui 
pentru şcoala din curtea bisericii, Dositei pune la dispo- 
ziţia dascălului metohlul Mitropoliei dela Schitul Mă- 
gureanu 3). Ajută şcoala de muzichie, din hanul Con- 
stantin Vodă, a lui Dimcea Psaltul, şi se interesează de 
pictura bisericească,- punând pe Mincu zugravul, să - 
înveţe şi pe alţii mesteşugul său *). Trecând peste nu- 
meroasele cării de ritual, ce se tipăresc în zilele lui; 
prin traducerea. şi imprimarea celor două-spre-zece 
volume de mine, el a dat în mâna iubitoriilor de citire 
românească, o lucrare, care în timpul acela putea sluji. 
la moralizarea poporului. Lăsându-şi averea unui aşe- 
zământ, destinat să ajute pe tinerii ce studiază în străi- 

_mătate, Dositei se arată iubitor de ştiinţă şi de himină.. 
Grec de neamul lui, venit din tinereţe în Bucureşti, 
Dositei Filitti ştie să ţie cumpănă dreaptă între ceea 
ce-i şopteşte vocea, sângelui şi ceiace-i poriunceşte 
calitatea de Ierarh “român. Oare care nepotism'a 
domnit în Biserică sub el. Dar râvna lui de mai bine, pe 
care i-o insulă cultura sa mai deosebită, îl deosibeşte 
de contemporanii lui. Oare care versachilitate apare 
în actele sale, şi e datorită firei lui meridionale. ia 
1795, cercetătorul îl vede protestând în potriva clădirii 

“unei biserici catolice, la Craiova?) La 1809, iscăleşte 
x 

în Divan o hotărâre, prin care îndatorează Statul, să 
plătească câte o sută de taleri pe lună Episcopului . 
catolic şi preoţilor «ce săvârşesc slujba dumnezeiască 
a credinţii creştineşti cei catoliceşti a Râmului“) La 
1804, el ceruse 'lui Vodă,- să interzică intrarea în ţară | 

1) Hurmuzache : documente. X 633. Sa - 
2) Ureche. Ist. Rom. VII. 28, 
3) Ibid. 434 | 
4), Lbid. 33 şi 34 E 
5) |. C. Filitti op. cit. 55. 
6) Ureche op. cit. VIII 354 „,



  

58 a M. Theodorian-Carada, . 

a cărţilor româneşti tipărite la Blaj!) Peste câțiva ani, 
îl vedem învoindu-se'la întemeierea, unei Arhi-Episcopii 
armenești, pentru amândouă Principatele. El cere ca Vlă- 
dicul armenesc, să nu depindă, nici de Constantinopole, 

„nici de Eşimiădzil, şi să reşadă în Iaşi? 
Din toate aceste variaţiuni ale lui Dositei, pâre că 

reiese că în suiletul său a fost o luptă continuă, între 
prejudecățile moştenite şi dorința de a fi cât mai a- 
proape de adevăr şi de dreptate. Că prin firea sa era to- - ». lerant, ne-o spune testamentul său prin care lasă: 50 
3, bisericei greceşti din Braşov, 10+, celei româseşti 
din Scheiu, 25 ++, bisericilor catolice, şi alţi 25%, biseri- 
cilor saşilor, tot din Braşov. Dacă Dositei, nu a înfiinţat 
un seminar, -aşa cum face Veniamin la Socola, în 
1804, şi dacă nu lucrează pe teren cultular românesc, 
atât cât Mitropolitul Moldovei ;el, nai curând şi mai clar 
decât păstoriţii săi români, şi simpatrioţii lui greci, a 
înțeles ce pericol este Rusia, pentru popoarele Balca- 

„nice. Istoria poate admite cu Zilot Românul că Mitro- 
poliiul Dositei Filitti, a fost «cu duh, pentru patrie bun». 

Nu se poate zice însă acelaş lucru de Mitropoiitul 
Gavril Bănulescu, român ardelean, ce s'a făcut unealtă muecălească. Bănulescu însă, a dovedit multă râvnă 

"pentru ridicarea morală şi materială al clerului. Ce] dintâi act al său, din Iulie, 1808 este să repună-mânăs- “tirile: Tismana, Cozia şi Câmpul-Lung, în starea din inainte de scoaterea, lor de către Moruzzi, de sub cano- nica lor aşezare. Peste câţeva, săptămâni, în Septem- brie, Gavri! dobândeşie dela muscali învoire că intreg venitul mânăstirilor închinate, să se cheltuiască în tară, pentru nevoile Bisericii. Pe preoţi îi d'spenseară de. sarcina Încuartirărei ruşilor 2). In Fevruarie 1809, el opreşte pe călugări să ţie moşii cu arendă şi îi înda- torează ca-şi petrece viața lor, în monăstirile unde-si pun metania *). Moşiile mânăstireşti, nu se vor arenda, pe mai mult de trei ani:). Scandalizat că se cerşeşte pe uliţă pentru îngroparea celor săraci, obligă pe preoţi «să-i îngroape, fără de ai ține câtuş de puţin, sau a, 
| . , 7 

  

î) Bis. Ori. Rom. XXVII. 1493. ” 2) Ureche op. cit. 354, 
3) Ibid. 335 până la 397, 
4 lbiad. 843, 
5) Lbid. 3614.
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lăsa a merge să ceară la pod!) Lui i se datorează că 
s'au oprit îngropăciunile în oraş, pe lângă biserici. 

La întemeierea cimitirelor comunale, s'a isbit de re- 
- zistența bucureştenilor şi a craiovenilor, mai ales. - 

„ Văzând că protopopiiiau parale dela diaconi, fiindcă 
şi chiriarbhii cer dela ei, rușfeturi; ia măsuri ca să pue 
capăt la, jafurile și asupririle ce fac protopopii». Şi 
serie episcopilor că «fără de zăbază şi fără. de nici o 
schimbare a se curma, cu desăvârşire» obiceiutde a fi 
supăraţi protopopii cu .ruşfeturi, ori să ia ca venit al 
lor mai mult de câi i se cuvine”). 

- În laşi, Bănulescu tipăreşte şi nişte instrucțiuni, 
pentru protopopi. po d 
„Sub Dositei, când se ivea vre-un conflic: între auto- 

ritaţile civile şi preoţi, ca cel dintre Slugerul Enache 
ispravnicul din Muşcel şi Protopopul, intervenţia Mi- 
tropolitului nu putea. ajunge decât, cel mult, până la o 
cercetare care nici odată nu era impotriva autorităței 
civile?). Sub muscali, Scarlat Grădişteanu Ispravnicul 
din Săcuieni, se vede înfruntat că «nu caută trebile ju- 
deţului, după rânduială, ci se amestecă şi în tahma 

- preoteascib, punându-i-se în vedere Să nu se mai ocupe 
ecât «numai cu locuitorii mireni». În schimb «Duhovni- 

ceasca Dicasterie» îşi arogă dreptul să judece ori ce fel 
de procese. Aşa la 13 Mai 1810, Consistoriul judecă un 
proces, relativ la proprietatea chioşcului dela Herăstrău. . 
Divanul protestează împotriva acestui abuz de putere?).. 
Administraţia 'rusească închide ochii, pentru că doreşte 
să câştige iubirea şi devotamentul clerului. Ostenirile -. 
ei ni-au fost făra de folos; în cler, s'au găsit totdeauna . 
cei mai sinceri prieteni ai Rusiei, In acest scop, au lucrat 
mult Gavril Bădulescu, despre care Impăratul Alexandru, . 
scria lui Cicagof, că ceste un bătrân venerabil care 
trebue menajat» 5). In cei dintâi doisprezece ani ai 
secolul al AIA, Miiropolitul şi guvernul civil au făcut 
laudabile sforțări, ca să ridice nivelul moral al popn- 
iaţiunei; dar fără de vre-un tolos văzut. In zadar, Mi- 
tropolitul pune să-i cunune cu deasila pe înşelătorii fe- ; 

Pai 

1) Ibid. 363, | 
2) Ibid. 362, 
3) Ibid. VIII. 182, 
4) Lbid. IX 306. i 
5) D. A. Sturdza şi Colescu Vartic, Acte şi documente re- 

-„ lative la renaşterea română. 1. 10 şi 220,
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telor cumsecade. Tot aşa de puţin folositoare au fost şi 
poruncile domneşti, împotriva celor ce călcau legătu- 

- zile nunţii; ca şi surghiunirea la mânăstire a femeiloi 
- şi fetelor cu moravuri uşoare. Măsurile ce s'au luat, 
rămân dar spre a se cunoaşte bunele intenţiuni aie 
cârmaitorilor, şi decadenţa morală a societăţii depe 
vremea aceea. | i 

„Poporul e plin de superstiții; comite acte de fana- 
tism. Mişcările atisemite dela 1893, Ure:he bănue că, 
erau puse la cale de muscali. Nu e sbre lauda sacă 

„ultima iuerare tipărită de Mitropolitul Iacov Stamate, 
„predecesorul lui Veniamin Kustache, este traducerea 

unei scrieri împotriva ovreilor. Dar tocmâi acest lucru, 
face ca bănuiala lui Ureche să nu fie lipsită de orice 
temei. intro scrisoare a lui Marinescu către Mitro- 
poliiul Veniamin se vede că mişcarea era pregătită să 
isbucnească şi în Iaşi; dar a potolit'o Veniamin, citind 
poporuiui molifiele lui Sf. Vasile. | 

In Bucureşti, Ipsilante trimite un pitac Mitropolitu- - 
lui, prin care îl vesteşte că «spre a se folosi pe sineşi 
cui jafuri şi hrăpiri», oameni proşti, fac porniri asupra, 
“ovreilor; hrănind deşarta părere că neamul ovreiese 
ar îi omorât creştini întradins, casă ia sânge dela cel 
omorât. Prin urmare, el pofteşte pe Miiropolit, să în- 

„datoreze pe preoţi să lupte împotriva acestor bârfeli, 
"de oare-ce «Vodă, straşaic îi va pedepsi- pentru acea 
faptă necreştineas ă, de care însuşi preoţii vor fi îavi- 
novăţiţi» 1). Aceste dia urmă cuvinte, lasă de bănuit că 

-etau printre preoți, care eredeau şi răspândea zvonuri 
răutăcioase, în contra ovreilor. Se poate însă că ame- 
nințarea din pitac să fie referitoare, numai, la acei 

„preoți, câre nu ş-ai îndeplini sarcinile polițienești, ce 
li se dase. La începutul secolului, Bucureştul fusese 
împărțit, ca utilitate şi poliţie, în cinci plăşi. În fruntea 
fiecărei plăşi stă uz boier, cu două sute taleri leafă pe 
lună, şi care are sub ordinele lui un logofăt, doi cazaci, 
doi ciocli şi vătăşeii mahalalelor. La 1807, Vodă, tri- 
mite Mitropolitului un pitac, prin care îl pofteşte să 
«boruncească preoţilor, dela fiecare mahala, să umble 

„împreună cu vătăşelul mabhala!ei,. după porunca ce i 
se va da de orânduitul boier». Erau orânduiţi boierii : 
la Plasa târgului de afară, Sărdar Zamfirozlu ; Pol- 

  

4) Ibid. 637. 
2) Ihid. 260—974,
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covnicul Iacovâche Amira, la Plasa Goorganului; Vtori 
„Vistier Zamfirache la Plasa Târgului şi Biv-Vătaf Gri- 

- gore Filipescu, la Plasa Podului-Mogoşoaiei !). In fiecare 
„plasă, era şi câte un protopop. Muscalii, au deosibit.. 
aceste cinci plăşi, prin culori, sau cum li se ziceau la 

"început vărsele; de-atunci Bucureştiu a rămas împărțit 
în cinci culori. Biserica mai conservatoare a păstrat 
denumirea de plasă,— mai românească şi mai frumoasă. 

_ Numai,a, redus plăşile din cinci, la două ;—ceia ce nu 
se poate zice că va, fi contribuit la exercitarea -unei 
supravegheri duhovniceşti coatinue şi binetăcătoare. 

Cârmuit de cinci 'său de doi protopopi, clerul Bucu-. 
reşteaa nu s:a mai presus, de cel din faşi şi; Craiova. 
In regulă generală, e! nu străluceşte prin prea multă 
cultură. | o | | 

«Influenţa culturală a Bisericii, din cauza ignoranței 
preoţilor, este foarie redusă». Alături de nerelizgioziate, - 

-„ cu suprstiţiile ei, desfrânarea femeii şi adânca ignio- 
ranţă a preoţiei *),: Ureche vede şi alte scăderi sociale, 
atunci când studiază. epoca ce ne preocupă?). . 
__ Din actele vremii aceleea reese însă că afât. Dositei 
Filitti cât şi Veniamin Kostache, au încercat să ridice 
clerul prin cultură. Unul, întemeiază seminarul dela 
Socola ; celălalt ţrimite în străinătate clerici ca să-i lu- 
mineze. Ce a produs seminarul. dela Socola, -şi trimi- 
terea, clericilor în străinătate, se va vedea mai târziu. 

N. 

  

Did. 2022, ] Ş 
9) Ibid. VIII, 96. E | 
3) id. VIIL. 36 
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RĂPIREA BASARABIEI 

: i TI .. 

__ A trecut de mult, suta de ahi, de când Napoleoe 
primi din mâinile Papii, coroana împărătească. Această 

„înălțare nu era desigur pe placul puterilor, cari de 
zece ani simțeau puterea geniului militar al lui Bo- 
naparte. i a 

Austria, Suedia şi Rusia, înjghebară, la. 1856, a treia 
coaliţiune împotrivă Franţei. Bătălia dela Austerlitz sili 
pe austrieci să încheie cu Napoleon pacea - dela Pre- 
sburg. Prin acea pace, Nâpoleon intră în stăpânirea 
Dalmației şi a o mulţime de insule: din Adriatica, care i 
făceau vecinul. Împărăției. Turceşti. - | 

Ruşii erau învaţaţi dela o vreme, să considere Im- 
periul Otoman, ca o ţară dacă nu cucerită, dar desigur 
supusă ihluenţei moscovite. De aceea, când Alexandri 
Pavlovici văzu pe austriaci părăsind lupia, se puse pe 
lucru şi răuşi a atrage pe Prusia în coaliţiune. Din ne- 
morocire pentru Ţarul Alexandru, bătălia dela lena 
răpuse pe prusieni, şi îi taie orice nădejde de biruinţă. 

Incă din Ianuarie 1805,. Napoleon se adresase Sulta- 
nului Selim UI, cerându-i să iea poziţie împotriva 
ruşilor. «Cum suferi să-ţi porurcească Rusia ?... Eşti 
atât de orb, de nu-ţi cunoşil interesele... Dacă vrei să 
"rămâi slugă plecată vrăjmaşilor tăi, mă voi ridica îm- - 
potrivă-ti ; eu, care niciodată nu am fost un vrăşmaş 
slab. Divanul tău... insultă prietenii tăi şi lingușeşte 
pe vrăjmaşii tăi seculari. Deşteaptă-te, Selim !. Chiamă 
la guvern prieterii şi goneşte trădătorii..... Adevăraţii 
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tăi vrăjmaşi sunt muscalii..... fiindcă sunt de religie 
pravoslavnică, ca, şi jumătate din supuşii tăi» 1). | 

Cu drept cuvânt, Napoleon spunea Sultaniilui că 
singurul și adevăratul vrăjmaş al Turciei, era Rusia, 

„care, încă dela, Petru cel Mare îşi âruncase privirea, 
asupra țărilor care stăteau în legătură cu. Poarta. Şi 
dacă Ţarigradul era, idealul la câre trebuia să ţintească 
politica moscovită, “cucerirea Principâtelor Române, 
“părea cel dintâiu şi cel mai uşor pas de făcut. Trata- 
iivele lui Petru cel Mare cu Cantemir şi cu Constantii 
B âncoveânu, arată că muscalii -pricepuseră cât era 

„de uşor a profita de legătura ce exista între români 
„si muscali, prin ortodoxie, ca să încerce nişte alianţe, 

cari ca şi cele încheiate cu Mingrelia şi Georgia, aveau 
să sfârşească prin complecta, cucerire a ţărilor române. 

Testamentul lui Petru cel Mare fu reluat de Ecate-. 
rina II. Această Prinţesă germană, după ce îşi ucise 

"bărbatul, ştiu să se identifice, atât de Dine, cu sufletul 
rusesc, încât i se ertă şi asasinarea bărbaiului şi viaţa-i 
destrăbălată. Astăzi, 'cu drept cuvânt, ruşii consideră 
„pe Ecaterina II ca pe cel mai de seamă reprezentant 
al panrusiemului, după Petru cel Mare. 

Ecaterina IE cunoştea prea bine legăturile ce existau 
- tre muscali şi Principatele Române. Şi când se con- 
vinse că este peste putință a cuceri Constantinopoie, 
fără a avea şi concursul Austriei, Ecaterina II, după 
ee prin Ambasadorul său, Prinţul Galitzin, trajase ia 
„Viena cu Cancelarul! împeriului, Prinţul de Kaunitz; 
ea, însăşi Ja 10 Septembrie 1782, din Tsarko&selo, serie 
lui Iosef II, spre a stabili punctele de înţelegere, ca să 
poată porni la cucerirea Țarigradului. 

Din această scrisoare, vedem că Ecaterina: era gata 
a face o părte egală cu Austria, din provinciile ce ră- - 
măneau de împărţit, după isgonirea turcilor din Ţatri- 
grad. «Ni se pare că e bine de a hotări de acum că 
între cele trei imperii (Ecaterina voia să dea Țarigradul, 
fiului său, reînviinăd imperiul Bizantin) va fi un Stat 
independent, sub garanţia acestor-trei monarhii. Acest 
Stat, altă-dată cunoscut sub numele de Dacia, ar putea 
fi format din Moldova, Ţara Românească şi Basarabia, 
sub un Principe de religie dominantă în zisele state 

- Şi pe credinţa căruia, cele două curţi împărăteşti ar 

  

1) V. Sturdza şi Colescu-Varlic: cActe şi documente rela- 
iive la renaşterea României». Î, 434, --
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putea pune temeiu... Sar stabili că acest mare Stat, al 
cărui Suveran ar fi ereditar, şi ar rămâne absolut in- 
dependent, fără ca să poată fi vreodată alipit nici la 
Rusia, nici la Austria, niciodată nu va cădea sub de- 
pendenţa altei puteri. Hotarele acestui: Stat nou vor 
trebui să fie : Nistru şi Marea Neagră, dinspre Polonia 
şi Rusia; dinspre Austria, s'ar învecina cu statele ga- 
rantăte M. V. I. printr'un articol, secret şi de râul, Olt 
până la Dunăre. (Rusia ceda Austriei, Oltenia))). 

» “După cum se vede, Ecaterina, stabilind că Regatul” 
- Dacie va avea un Suveran Ereditar, de lege pravosla- 
- Ynică, punea, de fapt stăpânire pe Principatele Române. 
Se'ştie că Țarina se gândea să dea acest Regat favo= 
ritului său, Generalul Potemkin. : | 

Din fericire pentru noi, mărețele planuri ale Ecate- 
rinei, nu s'au realizat; căci, fără dor şi poate, că dacă 

- Sâr fi ajuns la crearea unui Stat românesc, guvernat 
de un Rege -muscal, soarta românilor nu ar fi fost de. 
loc de invidiat. Pronia Cerească, ne-a scăpat de această 
liberare, de sub jugul semilunei. Din nenorocire, rela- 

“ ţinnile Domnilor români cu muscalii, făcuseră ca Poarta 
-să excludă cv totul pe pământeni delă tronul Prinei- 
-patelor. Turcii, totdeauna rău informaţi, îşi închipuiau 
că suat mai asiguraţi, închiriind Domnia Ţărilor. ro- 
mâne, grecilor din Fanar; care şi ei ei erau influenţaţi 
de îmuscali, şi îşi închipuiau, că ruşii vor reînvia Îm- 

_periul Romeic, spre folosul lor. E 
„De aceea, cu toată fiica'de sabia turceului şi cu toată 

lăcomia de câştig a grecului, fanărioţii cârmuiau Prin- 
cipalele, plătind parale la Țarigrad şi gudurându-se pe 
lângă muscali, în cari vedeau pe stăpânii de mâine. 

In astfel de condițiuni, Napoleon, care punea nădejde 
că turcii îşi vor: înţeiege interesul şi vor lucra mână | 
în mână cu el, spre a distruge pe muscali, ţine o in- 
teligentă. şi călduroasă corespondenţă cu Selim III. 
Ambasadorul său la Țarigrad, lucrează pe capete în 
vederile împărătescului său stăpân şi răuşeşte a obţine 
isgonirea miniştrilor vânduți Rusiei, ba în cele din urmă, 
şi depunerea Domnilor din Bucureşti şi dela laşi. 
lată ce scria Talleyrand, la, 28 Ianuarie 1807, Impă- 

ratului Napoleon: «Poarta, de mâi multă vreme, dobân- 
die siguranţa trădării Prințului Ipsilante,. Domnul 

A , 

  

1) V. Ibid. 388 şi următoare, -
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Ţării Româneşti ; Prinţul Moruzzi, Domnul “Moldovei, 
nu inspiră nici el mai multă încredere. În calitate de 
Suverană, Poarta i-a depus, pe amândoi şi i-a înlocuit; 
prin Principii. Soutzu şi Calimache,.. Această măsură 
n'a fost pe placul Rusiei. Ministrul ei declară - că va 
părăsi Ţarigradul, dacă domnii depuşi, nu vor fi re- 
stabiliţi pe tron. În vremea aceasta părea gata să is- 
bucnească răsboiul între Franţa şi Prusia.. Mirată de 
neînțelegerile dintre cele două puteri cele mai itere- 
sate la conservarea su, Poarta simţi avantajul ce ar 
dobândi inamicul să natural. Una Amiral englez sosi . 
cu escadra şi anunţă că Anglia îşi va da mâna cu 
ruşii, dacă foştii Domnitori nu vor fi restabiliţi. Poarta 
cedă de nevoie... Rusia trebuia să fie mulțumită. Anglia 
fu mai mulţumită de cât spera. Poarta crezu că. va 
păstra, pacea... Dar ştirea răsboiului cu Prusia şi pri- 
mele ostilități, fură cunoscute la Petersburg... imediat 
ea nu mai păstră nici o măsură. Generalul Mickelson 
primi ordin să intre în Moldova, şi lhusia înghiţi în 

„gând o pradă, după care ofta de atâţia ani, şi de care, 
unirea dintre Franţa, şi Prusia, o silise să nu şe atingă» |). 
Napoleon credeă că schimbarea. Domnilor filo-ruși 

aveă o maretimportanţă. Nu putem „trece, mai inainte 
a dă loc părerilor ce le aveă Generalul Sebastiani, 

„ Ambasadorul lui Napoleon la Stambul, despre fanări- 
-oţi. Iată, în adevăr? ce cetim în memoriul adresat lui 
Napoleon, la 12 Lulie 1808; «Grecii din Țarigrad sunt 
ori boeri ori negustori; negustorii nu fac decât negus- 
“torie. Boerii nu au nici o avere, nici meserie. ki tră- 
«sc din veniturile ce le produc Principaiele_homâre. 
Când aveau parale, erau bine primiţi în casele miniș- 
trilor turci; dar astăzi, când sunt căzuţi în mizerie,ei, 
se bucură de tot disprețul, ce trebue să. inspire oamenii 
"cei mai josnici şi cei mai scârboşi din câţi există. Din 
familiile princiare, numai Soutzuleştii şi Calimachii au 
simpatii pentru Franţa. Ei au oarecare trecere, ce nu se 
poate însă compară cu trecerea Moruzzeştilor, cari 
fiindcă :mai au încă oarecare avere, şi-au făcut pro- 
tectori şi duc ura împotriva Franţei până la. exase- 
raţie 2)». De aceea dar, cu drept cuvânt, ruşii cerură 
şi obținură, pentru moment, restabilișea pe tron a Dom- 

» nilor filo-ruşi. Ceeace-i preocupa, în primul rând, era 

1 V. Did. 1061. 
2) Lbid. 898. 
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nu apărarea Domnilor, ci asigurarea influenţei ruseşti 
în întreg Imperiul Otoman. le aceea, Impărațul Ale- 
xandru, încă din 24 Februarie 1806, scrii Ambasado- 
raului său ltalinski, să previe Ministerul. Otoman că: 
«Intrarea armatei în Moldova va avea loc, dacă 
vor lace noui corfplezenţe lui Bonaparte 1)». Când dar ocupară Principatele, ruşii, prin Ministrul Afacerilor 
Străine, Baronul. Budberg, dete v circulară către Cor- 
pul diplomatic „din Saint-Petersburg, prin care caută. 
să justifice ocuparea Principatelor.. Acolo citim că: 
«Forma de guvernamânt şi fericirea popoarelor creş= 
tine, cari locuesc provinciile Moldova, şi. Tara Româ- 
nească, fixaseră de mai mult timp atenţiunea Suvera- 

„nilor. Rusiei... Regulamente hotărâte în comună înţe- 
legere stabiliseră, în cele din urmă, administraţia aces- 
tor. provincii... Una din bazele principale ale acestui +, fericit așezământ, eră menţinerea Voevozilor sau. Hos- 
bodarilor în slujbă timp de şapte ani şi şi inamovibi- 
1atea lor în. acest timp?). E - 

Desigur, ruşii- sperau că prin Diruirea francezilor, vor rămâne stăpâni ai Principatelor. | i 
- Ocârmuirea Generalului Mickelson tindeă să asigure, cât mai tare, stăpânirea definitivă a muscalilor, în ţă- 

rile noastre. e a „Victoriile lui Napoleon „însă, puseră capăt acestui 
vis. Pacea dela “Tilsit dispuse retragerea trupelor ru- 
seşti din Principate. E a 
4 E interesant de cunoscut detaliile înţelegerii dela 
ilsit. 
Când ruşii, după pacea dela Presburg, răuşiră a a- 

rage pe prusieni în coalițiune, Alexandru nu se sfii 
a asigură pe Regele Prusiei, că nu se va atinge de in- tegritatea Imperiului Otoman. 

La 27 Februarie 1806, Ducele de Bruriswick. scriă Regelui Prusiei, că Rusia a aprobat -articolul care ga- rantează integritatea Porții, adăogând Țarul: «O ga-. tantez eu, căci sistemul Impărătesei Ecaterina, Il asu- pra Orientului e definitiv părăsit; sunt prietenul Por- -Ţii Şi voi s'o susțiu 5). | a 
La Tilsit, Prusia era complect sfărâmată. Numai 

  

1) Ibid. 487, | Ă 2) Ibid., 515, | 3) V. Ibia., 480, ' ,
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graţie intervenţiei lui Alexandru 1, Napoledf lăsă so- 
ului Reginei Louisa coroana Prusiei, în hotare extrem 
de reduse.-Şi pe când, în consideraţia lui Alexandru, 
se prevedea în tratat că l-ranţa îşi va retrage trupele 
din Prusia; prin o dispoziţie, încă şi. mai categorică, 
un articol ai tratatului prevedea încetarea ostilităţilor 
dintre ruşi şi turci, şi retragerea trupelor muscăleşti 
din Principate. pa 

Acesta era sistemul la care se oprişe Napoleon la Tilsiţ. 
"Talleyrând era apărătorul unei înțelegeri cu Austria şi 

" „încă dele pacea din Presburg, el sfătuise pe Napoleon 
la o alianţă cu Austria. La 11 Octombrie 1805, Talley- 
rand scrii Contelui d'Hauterive: «Aş dori ca după 
victorie, Împăratul să zică Principelui Carol: Iată-vă 
la ananghie, dar nu voiu săabuzez de victoriile mele,.. 
Veneţia va fi independentă. Las coroana  Tialiei, cum - 

"âm -tăgăduit, Suabia va. fi dată Bavatriei, sau altui 
Principe. Vă voiu ajuta să cuceriţi Moldova şi Țara 
Româneaseă !)). 

El revenea peste câte-va zile scriind însuşi Impăra- 
tului; «Să se dea Austriei Ţăra Românească, Moldova, 

_ Basarabia şi partea septentrională a Bulgariei, (Do- 
brozea)... Pe dată ce Austria . va intra îni stăpânirea, 
României şi a Moldovei, ruşii vor devenii rivalii şi 
vrăjmaşii săi naturali. HNomânii şi, Moldovenii, din 
cauza veiiziei, preferind stăpânirea rusească,: vor ţine 
pe Austuia de. scurt şi o vor sili să-şi transporie aco- 
lo_ toate atenţia şi toaţă puterile sale 2). | 

Se ştie că la încheierea păcei din Presburg, Napo- 
leon nu a“vrut, sau nu a putut, să tie seamă de sfa- 
turile lui Talleyrand.- cc 

- La Tilsit, Prusia se încearcă a-şi recâștiga, pe cât 
cu putinţă, grațiile -lui Napoleon şi Baronul Harden- 

„bers, Ministrul Prusiei, întocmeşte un proect de îin- 
păriire a Imperiului Otoman şi o alianţă între Franţa 
Rusia, şi Prusia. După acest proect, Husia ar fi luaţ 
Principatele Române, afară de Oltenia, Bulgaria, Ru- 
melia şi coastele Asiei. Austriei i se da Dalmația, - 
Bosnia, Serbia şi Oltenia. Prusia ar fi căpătat întreaga, 
Saxonie, iar Regele Saxei ar fi trecut în Polonia com- 
plect restabilită ). a - 
DO NOII ” 

1) V. Ibid, 49% . 
2) Ibid. 439. 
3) Ihid. 569. 
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„ Bine înţeles, că acest proect nu fu de loc luat în 
„seamă de Napoleon. Mulţi su făcut o vină lul Napo- 
„leon, chiar din acea că a menţinut pe Frederic Wil- 
„helm în Prusia. | | 

+ La Sfânta Elena, Napoleon a spus că, un moment, 
sar fi gândit să dea coroana Prusiei, Principelui Carol 
de Hohenzolern Sigmaringen (bunicul regelui nostru) ; 
dat că nu a putut realiza -acest 'proect din cauza lui 
Alexandru, care ţinea, ca la un punct de onoare, să nu 
“părăsească pe Regele Prusiei, după ce îl târâse, cam. 
fără voie, în coaliția anti-tranceză. Oricum, se poate 
spune că baza înţelegerii dela Tilsit, era recunoaşterea 
de către Rusia a, tuturor cuceririlor lui Napoleon, asi- 
gurarea integrităţii imperiului Otoman, adică părăsirea 
Principatelos de către muscali şi păstrarea unui mie 
Regat Prusian. | , , 
„Bine înteles, că pentru ajungerea, la acest rezultat au 
"existat convorbiri, planuri. Se pare că Alexândru a 
plecat dela Tilsit cu speranţă că Napoleon nu va face 
caz mare, dacă printr'un chip sau un altul, el vareu-! 
şi să păstreze Principatele Române. o 

„„. Anumite conversaţiuni, relative la o eventuală ex- 
„. pediție în- Indii, cu împărţirea Imperiului Otoman, 

dădeau poate drept Impăratului Alexandru să-şi în- 
chipue. că evacuarea Principatelor nu se va realiza, cu 
toată dispoziţia tratatului dela Tilsit. - - 

Evident, că turburările ce avusese loc la Tarigrad, - 
versatilitatea şi coriptibilitatea miniştrilor turceşti cam 
scârbise pe Napoleon de turci, şi nu se. sfia nici de 
spune nici de a scrie că turcii, prin obiceiurile şi Tn0- 

__ ravurile lor, nu-i inspiră :nici încredere nici simpâtie. 
Deci dar, el nu se scandalizează când Rumianizov, la 
Petersburg, se înctarcă a convinge pe Savary, că pentru 
cimentarea alianței franco-ruse e vecesară -anexarea 
Principatelor la Rusia. | 
„EI însuşi. vorbeşte la Paris Contelui Tolstoi, Ambasa- | 

dorul rusesc, de. această eventualitaie, ca deceva ceel 
"nu doreşte, dar pe care o poate acorda lui Alexandru 
sub anumite condițiuni. Da 

_ Hotărârea, ruşilor de a nu părăsi Principatele, apare 
dela început. Profitând de moartea, neaşteptată a Gene- 
ralului Mickelson, cel care fusese împuternicit a încheia 
armistițiu, Alexandru refuză a aproba armistițiul încheiat 

- la Slobozia şi se plânge de Guilleminot; oficerul francez, 
care servise de mediator la încheierea armistiţiului. 

' | 
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Țarul se plângea, mai ales, de conţinutul articolelor 
2 şi 4 Gin armistițiu. El obţine chiar. dela Generalul” 
“Savary o scrisoare către Guilleminot, prin care aceşta; 
îi cere a convinge pe turci, să revină asupra celor sti- 
pulate în acele două articole... Că nemulţumirea lui 

„Alexandru era numai un pretext, reiese din răspunsul 
lui Guilleminot, dela 28 Septembrie 1807, în căre citim : 
«Articolele 2 şi 4, asupra cărora se reteră observaţiile 
Excelenței Vuastre, am onoare a vă supune la cunoş- 
tinţă, că aceste articole sau trecut după propunerea 
plenipotenţiarului turcesc, fără nici un fel de discutie, 
fără cea mai mică obiecţie din partea Dlui de Lasca- 
reff... Eu am observat Dlui de Lascareff, că termenul 
ce-l acorda pentru durata armistițiului, îmi părea cam 
lung; dar acesta îmi răspunse că aşa era mai avanta- 

__„gios pentru guvernul său, fiindcă cu mijlocul acesta 
- tin6a pe turci legaţi... De asemenea, la articolul 4, când 

s'a convenit a se reda vasele capturate, nu â fost decât 
o singură obiecţiune şi aceea din partea mea. Turcii 
cereau să li se redea vasele fără ca ei să fie supuşi la 
aceeaşi obligaţie. Eu am cerut reciprocitatea, şi a fost 
acordată» 1). Din acest raport vede oricine că refuzul lui 
Alexandru de a aproba armistițiul era un pretext, pre- 

cum pretext fu şi reintrarea trupelor ruseşti, căre după 
“semnarea armistiţiului se retrăseseră din Principate. 
„Napoleon se arătă îngrijat de această călcarea stipu- 
laţiunilor dela Tilsit, şi la. 6 Octombrie 1807, el scrişe 
Generalului Savary: «Ruşii cari în urma armistiţiului 
plecaseră din Bucureşti... s'au reîntors în oraş şi au 
reocupat ţara întreagă. Aceasta pune pe turci pe gân- 
„duri. Astept pe Ambasadorul Rusiei, ca +să mă înțeleg 
cu e] asupra acestor lucruri... Ştiu că prin tratatul de 
pace am stipulat, restituirea Prusiei, aşa cum Rusia a 
stipulat evacuarea Ţării Româneşti şi a Moldovei 2)». 

ușii, spre a explica reînțoarcerea lor în Principate; 
pretindeau că imediat după ce trupele ruseşti au eşit 
din Galaţi, turcii, ar fi trecut Dunărea şi ar fi comis 
neorândueli: [ N e . 

Pretextul era însă tot dragostea de fericirea şi liniştea 
locuitorilor Principatelor. Napoleon, bine înțeles, nn 
luă în serios aceste pretexte. Totuşi, când Generalul 
Savary din ordinul Împăratului cerea ruşilor să eva- 

1) Y. Ibid, 644. 
2) V. Ibid. 613.
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cueze Principatele; Contele Rumiantzov îi răspundea 
că: «Ştiţi că pe dată ceam început evacuarea Valahiei 
şi Moldovei, toate bandele turceşti au alergat după tru- 
pele noastre, au măcelărit şi jefuit pe nenorociţii locui- 
tori, cari treceau sub stăpânirea lor 1)». 
Iar Napoleon, ordona lui Champagny, Ministrul său 

de Externe, să scrie lui Savary că : «Dacă trupele ruseşti 
“rămân în Valahia şi Moldova, trupele franceze nu vor 
evacua Silezia... Este de dorit ca evacuarea Principa- - 
telor, să aibă loc contorm tratatului şi armistiţiului, astfel 
că armistițiul să fie executat în toate punctele sale 2)». 
„_În consecinţă, Ministrul de Externe spunea lui Savary : 
«Obligaţia de a evacua Principatele este confirmată în 
armistițiu». Şi dacă ruţii se refer la aceeă că trupele 
franţuzeşti nu au părăsit Silezia şi Brandenbursul, să 
se arate ruşilor, că aceste cazuri sunţ cu totul diferite, 
căci în tratatul dela Tilsit, «ciauza relativă la evacua-. 
rea Principatelor este absolută şi necondiționată ; ter- 
menul fixat prin armistițiu e de rigoare. Nu este tot 
așa cu Prusia, care nu are să fie evacuată, decât după 
ce îşi va fi plătit contribuţiile %. . 

La toate acesie îmbieri ale lui Napoleon, Rusia opunea 
„0 rezistenţă pasivă, şi Împăratul Alexandru spunea lui 
Savary că: «Oricât o trece națiunea franceză de uşu- 
ratecă, de sigur, că nu e aşa de puţin serioasă cât po- 
porul rusesc... Bază de seamă că aici toată lumea, este 
obişnuită ca' prin vremile Ecaţerinei, când în răsboaiele 
lui: Potemkin se băteau numai spre a jupui pe cei biruiţi; 
suntem câăm asiatici în privința aceasia», i 
În consecinţă, Ţarul Alexandru cere ca Napoleon să 

închidă ochii şi să-l lase a cuceri Principatele, pentru 
a face populară alianța franco-rusă. - - 

Acesta e tonul pe-care nejncetat îl ţine Alexandru 
- şi Humiantzov lui Savary şi apoi lui. Caulaincourţ. 
Napoleon, atât prin Ambasadorul său, cât și personul, 

„nu încetează a, spune că dacă «intră în intenţiile Rusiei 
de a păstra Valahia şi Moldova, era, diept, ca prin Com- 
pensafie, să păstrez pentru mine provinciile prusiene :)». 
Rusia însă nu voia,cu niciun chip, ca Franţa să rhic- 
şoreze încă lotul lăsat în stăpânirea lui Frederic Wilhelra 

  

4) Lbid. 615. | | 
2) Ibid. 614, . 
3) lbid. 619. 
4) V. lbid. 637. : 
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prin pacea dela Tilsit. Din potrivă, instrucţiunile Contelui 
olstoi, Ambasadorul lui Alexandru la Paris, sunt cate- 

gorice. 1.se cere a insista pentru evacuarea Sileziei. 
Ani de zile se corespunde şi se negociază asupra acestei 
chestiuni. Napoleon nu voeşte a părăsi Silezia, până. 
ce Rusia nu evacuează Principatele. In scris şi verbal, 

„repetă aceea ce doreşte el; în primul rând, este ca, ruşii: 
să. se impace cu turcii şi să părăsească . Principatele; 
dar adaosă, că dacă. împăratul Alexandru ţine să-și 
întindă hotarele până la Dunăre, el'este gata, spre a 
fi plăcut lui Alexandru, să se învoiască la aceasta cu 
condiţiuneă ai se da Silezia, nu pentru el, ci pentrua 
o dărui altcuiva decât Prusiei. | 

Ruşii continuă a încerca să convingă pe Napoleon şi 
de aceea că, ocuparea Principatelor ar fi nu numai O 
satistacţie pentru ruși, dar o adevărată operă umani- 
tară. Aşa, Humiantzov scrie lui Tolstoi să insiste de 
D. de Champagny ea, să ceară dela Senatorul Ponte- 
coulant infurmaţiuni despre Principate: «Acesta îi va 
spune, de sigur, în ce tristă stare sunt aceste provincii 
creştine, şi ce ar deveni ele în momentul când ar fi 
părăsite de armatele ruseşti, care nu le-ar mai apăra. 
Acum de curând, boerii din amândouă provinciile îşi 
au reinoit iarăşi ragăciunile lor pe lângă Împărat, de 
a nu-i părăsi pe mâinile turceşti şi de a-i anexa la. 
Împărăţia lui»). E 

În această importantă instrucţiune, pe care Minis- 
trul Afacerilor Străine al Rusiei” o trimitea Ambasado- 
rului său dela Paris, la 26 Noembrie 1807, găsim şi 

- aceste rânduri: «Majestatea Sa doreste, Domnule Am- 
basădor, să explici categoric, că atunci când Ea ex- 

„ primă dorința de a. păstra stăpânirea Moldovei şi a 
Valachiei şi a unei bucăţi de pământ, care fără să 
formeze o provincie poartă numele de Basarabia, Ma- 
Jestatea Sa nu manifestează nici un proect nou de 
mărire a Impărăţiei Sale» 2). o 
Cum vedem, guvernul rusesc îicepe a se convinge 

că Napoleon nu se va învoi la enexarea Principatelor, 
şi pune înainte ocuparea unei părţi din Moldova, sub 
pretext că ar fi o făşie de pământ neînsemnată. La a- 
ceastă ideie revinea doua zi, chiâr Rumiantzov, în mod 
şi mai categoric. «Dacă vezi că Impăratul Napoleon se 

1) V. Tbid, 677. 
2) V. Ibia. 674, | ae
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opune hotărit ca prin tratatul de pace să dobândească 
- Moldova şi Valachia.... vei propune âtunci, Domnule 

-- Ambasador, ca dela Dta, şi sub rezervă, de a cere 
" ordinele Impăraiului, Stăpânul nostru, asupra unei so- 
luţiuni mijlocii, care ar consista în aceea, ca prin în- 
<uşi trațatul de pace,să dobândim Basarabia, şi ca Mol- 
doya şi Vălachia să rămâe în mâinele nvastre, sub 
sechestru, până când se va face pace între Anglia şi 
„Franţa. Veniturile, precum şi apărarea şi ocârmuirea, 
acestor două provnicii, ar rămâne: la deplina şi în- 

treaga, dispoziţie a M. S. 1.». Rumiantzov adaogă însă 
imediat: «De altfel, Domnule Ambasador, Impăratul 
nu-ţi permite a încerca acest mijloc de conciliaţie, de- 
cât după ce vei fi epuizat toate mijloacele de convin- 
gere, ce ar putea să ne dobândească, de acum, întreaga 
stăpânire asupra Moidovei, Vâlachiei şi Basarabiei» !). 

"Tratatul de pace, de care se vorbeşte aici, este tra- 
tatul ce se negocia la Paris sub mediaţiunea Franţei, 
şi între Poartă şi Iiusia. Pacea însă nu s'a putut în- 
cheia la Paris, pentru că ruşii âu făcut tot ce au pu- 
tut spre a tărăcăni lucrurile sub diferite pretexte, unele 
mai cusute cu aţă albă decât altele. . - 

- Ruşii ştiau foarte bine că mult mai uşor vor face 
pace cu tureii în detrimentul. Turciei, tratând direct 
cu Poarta; şi negocierile dela Paris nu s'au început, 
decât spre a da o aparentă executare unui articol ca- 
tegoric din tratatul dela, Tilsit. a | | 

k foarte probabil, că în cele din urmă, văzând pe Na- 
poleon hotărita na se învoi la anexarea Principatelor, 
ruşii ar fi renunțat Și la Basarabia, dacă aventura spa- 
niolă nu ar fi silit pe Napoleon, în 1897, să încheie la 
Erfurt un nou tratat cu Alexandru. . ' | 

De data aceasta îi recunoaşte categoric, dreptul de a 
anexa, Principatele. E 

Iată, în adevăr, ce scria Caulaincourt, la 29 Decem- 
brie 1897, Dlui de Champâeny: «Rumiantzov vrea 
de sigur să mărească Imperiul; dar toate raţiona- 
mentele sale nu vor împiedica pe Impăratul Alexan- 
dru să părăsească Moldova şi Ţara Românească, dacă 
i se cere asta; pot să vă asigur, lucrul acesta. Dar 
aci se va, sfârşi şi încrederea. Nu se va rupe alianţa, 
cu noi, dar nu vom mai găsi acel entuziasm şi acel 

  

4) bid. 679.
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sentiment care face pe Alexandru să previe dorinţele 
Impăratului nostru '). - 

„Acestea cunoscându-le Napoleon, şi tocmai fiindcă la 
Erfurt el dorea să asigure alianţa franco-rusă, în aşa 
chip, încât să poată fi liber de a lucra în Spania; spre 
a asigura domnia fratelui său losif; de aceea Napo- 
leon, la Erfurt, semnează convenţia: secretă din 12. 
Octombrie 1808, care în articolul 5, dispune: «Inaltele 
părţi contractante se angajează a privi drept condi- 
țiune absolută a păcii cu Anglia, ca aceasta din urmă 
să recunoască Finlanda, Valachia. şi Moldova ca fă- 
când parte din Imperiul Husiei», iar “la articolul 8 se 
prevede că: «Majestatea Sa Impăratul Napoleon, re- 
“cunoaşte această anexare şi întindere a hotarelor Ru- 
siei până la Dunăre».. | 
Inainte de încheierea acestei convenţiuni, Impăratul 
Napoleon ceruse lui Talleyrand a-i redacta.an concept 
de convenţiune, pe câre îl posedăm cu observaţiunile 
lui Napoleon. Acolo, când 'alleyrand spunea la arti- 
colul e că, «Majestatea Sa Impăratul Napoleon, în ce-l 
priveşte, nu se va opune ca Principatele să fie reunite - 
cu Imperiul Rusesc», Napoleon scrie în margine: «Nu 
voesc articolul acesta, gă e prea pozitiv». lar des- 

_pre articolui 7, în care se prevedea că: «Majestatea Sa 
impăratul tuturor Rusiilor se va mărgini, acuma, a 0- 
cupa Valachia şi Moldova, ca şi în trecut, lăsând acolo 
lucrurile pe piciorul unde sunt astăzi, şi va propune 
a începe, fie la Constantinopole, fie într'o insulă de pe 
Dunăre, şi sub mediaţiunea Franței,: o negociere, în 
scop de a obţine, prin bună învoire, cedarea acestor 
două provncii». Napoleon spune: «Acest articol este 
foarte bun, căci cu mediaţiunea rămân tot eu stăpân 2)». 
De aci se vede că Napoleon, chiar când pleca la Erfurt, 
nu era deloc dispus a ceda Rusiei Principatele. 

Și cu toată dorinţa ce avea, ca Iosif Bonaparte să 
fie recunoscut drept Rege al Spaniei şi al Indiilor, el 
totuşi căută să lase loc de discuţie, asupra soartei vii- 
toare a Principatelor. 

Dacă convenţia dela, Erfurt este aşa de categorică, 
lacrul nu se datorește decât încăpăţânării lui Ru- 
miantzov, şi, desigur, şi slabelor. aptitudini diplomatice _ 
ale lui Champagny. 

1) V. Ibid, 700, 
2) V. Lhid. 921,
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Napoleon, neîndoios, nu se gândea de'loc ia soarta 

poporului roraân, dar considera că locuitorii Principa- 

telor, fiind de religiune ortodosă, şi, prin această, foarte 

asimiabili, ocuparea Principatelor de muscali ridica 

prea mult puterea rusească. EI ar fi preferat a ceda, 

Principatele Austriei: «căci i-ar fi dat de lucru şi ar 

fi silit-o să-şi concentreze toate forţele şi toată atenţiu- 
nea în Principate». Pentru Napoleon, Principatele erau. 

locuite de populaţiuni “creştine; se pare că habar nu 

avea de existenţa unui popor românesc. E.sigur, că 
atunci când Dudescu, şi âlţi câţi-va boeri români, î-t 

ajung şi încearcă ă ubţine o audienţă dela el: Napoleon 
â întrebat: «Ce vor oamenii ăştia, şi ce pot să fac pen- 
tru aceşti indivizi ?». | , 

Fiindcă Napoleon nu convenise la anexarea Princi- 
patelor degât de nevoie, şi în scop de a obţine recu- 
noaşterea domniei fratelui său în Spania ; odată semnată 

„convenţia, el se încearcă a face tot ce poate ca ruşii 
să nu poată păstră Principatele. | 

La Erfurt, Napoleon însărcină pe Taleyrand, a des- 
chide vorba cu Alexandru despre o eventuală căsătorie 

a-surorii lui Alexandru cu Napoleon. Sub pretext că 
mama sa, de dragul ortodoxiei, nu ar vedea eu ochi 
buni astă nuntă, Alexandru nu făgădueşte nimic. Oricât 
de pravoslavnică a putut să fie soţia lui Pavel, este 
foarte probabil că nu atât ortodoxia, cât orgoliul a făcut 
ca Alexandru să nu primească cu mare entuziasm ideia 
unei înrudiri cu boernaşul corsican. : 

Mai târziu însă, Habsburgii -se. considerară foarte 
mândri de a trimete pe fiica lor în casa lui Napoleon. 
Alianţa. de familie cu Austria schimbă rostul politicei 
napoleoniane. Alianţa cu Austria făcea, încă mai mult, 
ca Napoleon să nu se zorească a execută convenţia din 
Evfurt, şi ocârmuirea. rusească continuă să fie precară 
în Principate. . | - 

In tot cazul, ruşii având în mână convenţiunea cu 
Napoleon, putură dovedi, Porții că Napoleon nu eră un 
aliat tocmai sincer ; şi că interesul Turciei cere mai 
bine a, se înţelege cu Ruşia direct, decât a asculă sia- 
turile interesate ale lui Napoleon. 
„Până a ajunge aici, Napoleon “trebui. mai întâiu să 

biruiască pe austriaci la Wagram. Şi, cucerind Viena, 
puse temeliile alianţei austro-franceze. ___-  -- 
“La Erfurt, Napoleon eră convins că Austria îi este 

adevărata inamică. Refuzul însă ai lui Alexandru de a



Din Frământăril& Trecutuiui , 67 
  

se înrudi cu Bonaparţii, şi faptul că în războiul dela | 
1809, ruşii, deşi declarară războiu Austriei, in realitate. 
nu dădură nici un ajutor serios Franţei, hotări pe Na- 

-, poleon a rupe alianţa cu Alexaridru. 
“Orgoliul napoleonian nu puteă să-i ierte lui Alexandru 

umilinţa ce-i făcuse, refuzându-i pe şora lui. Napolean - 
nu eră aşă de naiv, ca să creadă în ortodozia Tarinai 
Maria Feodorvna, âcelei Prinţese de Hessa; care se is- 
pădase de luteraniem și îmbrățişase ortodoxia, spre a 

- deveni Împărăteasă şi soţie lui Pavel Petrovici, 
Alianţa “franco-rusă. eră bazată numai şi numai pe 

sentimentele personale dintre cei doi împărați. Biuro- - 
crația rusească, şi mai întrega boerime musțălească, 
ură francamente pe Napoleon; şi e absolut sigur, că 
Alexandru ţinea aşă de mult la anexarea Principatelor 
şi casă dovedească supuşilpr săi că alianța cu Napo- 
leon este folositoare intereselor ruseşti. - 

. a 7 . a. IP - 
* Din fericire pentru noi, poziţia geografică a Priusi- 
patelor, făceă ca stăpânirea lor să fie de un interes 
internaţional, mult mai mare decât își tuchipuiă Ala- 
xândru. Diplomaţia austriacă, din diferitele tratative 

„ secrete ce se urmase între cabinetele din Paris, Viena 
şi” Petersburg, în scop de'a se fâce o întelegere pentru 
împărțirea întregului Imperiu Otoman, cunoştea acum 
că toate asigurările lui Alexandru, că Husia a renunţat 
la planurile Ecaterinei II, nu erau sincere. Şi făgădu- 

“iala, de a i se cedă Oltenia, nu putea satisface deloc 
pe austriaei, cari, probabil, nu puneau mult termsiu pe 
realizarea acestui „plan întocmii de Napoleon, spre a 
ameţi şi pe Alexandru .cu iluziile unei expediţii franco- 
ruse în Îndia, expediţie care ameţise un-rnoment pe 
Țarul Pavel Il. "Toate acestea însă, hotăriră pe I'ran- 
cisc | să dea pe Arhiducesa Maria Luisa lui Napoleon, 
şi să încheie alianţa austro-franceză. În urma neinţe- 
legerilor, din ce în' ce mai crescânde, dintre Napoleon şi 
Rusia, Alexandru 1 înţelege că, mai: curând sau mai 
târziu, va trebui -din nou să dea, piept cu oştile lui 
Napoleon. Fericit că. scăpase de mediaţiunea,. franceză, 
el deschide tratative directe cu turcii, pentru iachierea 
păcei. Incă din 1810, cu toţ tratatul din Erfurt, Austria 
se arată hotărîtă a nu recunoaşte anexarea Principatelor. 

în tratativele ce au loc la Vienă, între Principele de 
Metternich şi ambasadorul rus, Contele Suvalofi, 
relativ la driturile consulilor şi sudiţilor austriaci din 
Principate, se dă pe faţă punctul de vedere austriac. 

1
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Când Contele Şuvaloff susţineă că Principatele - 
fiind anexate la Rusia: «Prin declaraţia Impăratului 

AJexandru şi de fapt», aşă că trebuesc considerate ca 

parte integrăntă a teritoriului rusesc; Meiternich îi 

răspundea că până când nu va exista un tratat între 

Rusia şi Poartă, Austria va consideră” Principatele ca 

provincii turceşti. Şi tot cam. pe atunci, Napoleon spuneă 

ui Metternich că Austria datoră înţelegerii din Erfurt 

si refuzului ei de atunci de a recunoaşte pe hegele 

fosif în Spania, făgăduială ce obținuse Alexandru că el, 
Napoleon, nu se va opune la cucerirea celor două 

Principate dunărene de către ruşi. 
Câteva zile mai târziu, Napoleon îi spunea lui Met- : 

tepnich textual aceste cuvine: «Aceasta e o afacere 

importantă atât pentru ruşi cât şi pentru Dv. Nu, cred 

că Poarta pierde mult: Principatele erau de multă 

- vreme mai mult ruseşti decât turceşti. Această mărire 

"-şi Austria. Dunărea 
a, Rusiei va formă încă baza înțelegerii dintre Franța * 

are pentru Dv. un interes imens. - 

Uitaţi-vă pe hartă ; țările acestea ar trebui mult mai 
bine să vă aparţie Dv. decât muscalilor» *). Totuşi, 

Rusia continuă tratativele pentru încheierea unei alianţe 

defensive austro-ruse, care nu se încheie. «Ştiţi, ar fi 

“zis Napolen lui Metternich, de ce am dat Moldova şi Va- 

lachia, Rusiei?... ca să pun între Dv. mărul discordiei». 

Rusia merse până acolo, încât prin instrucţiunile din 

18 Februarie 1811, şi printr'u scrisoare autografă, Im- - 

păratul Alexandru împuterniceşte pe Contele de Sta- 

ckelberg a încheiă un tratat de alianță cu Austria, ofe- 

rindu-i Ţara Românească întreagă, şi Moldova până ia 

Siret, «ca, să probeze că el nu caută mărirea Imperiului, 

şi că Rusia are tot interesul să vadă pe Austria pu- 

ternică» 2). a 
. Poate că acest lot ce Rusia ofereă Austriei ar fi putut 

ispiti pe Francisc I, dacă nu eră la mijloc şi chestiunea 
Poloniei. | 

Alexandru încearcă să-şi asigure alianța polonilor, 

promiţându-le restabilirea întregului Regat al Poloniei 

sub el, prin o uniune personală cu Rusia. De ăceea el 
doreă să pună mâna pe Galiţia, şi din acest punct de 
vedere, Alexandru scriă Principelui: Adam Czartorjscki 
că pentru a obţine Galiţia, este nevoiea menajă Austria. 

1) V. Tbid. 944. 
2) Ibid. 974 Ș



_Diri Frământările Trecutului . 69 

«En acest scop sunt decis a-i oferi Valachia şi Moldova 
până la Siret, în schimbul Galiției». Tot în scop de 3, asigură cel puţin neutralitatea Austriei, în cazul unui. 
răsooi cu Napolen, Principele hurachvn, ambasa-: 
dorul Husiei la Paris, sugerează ideia ca: «Cele două 
Principate şi Serbia, să fie declarate state indepedente 
sub întreita garanţie a Husiei, Austriei şi Turciei... lucru, ce de sigur nu ar fi respins de guvernul otoman. 
Sar face pace. Şi o alianță între Austria şi Prusia, faţă „cu proectele ce impăratul Napoleon. meditează contra 
Rusiei, ar fi mult mai folositoare decât anexares, Mol- 
dovei şi a Tărei Româneşti» !). In schimb, Napoleon 
porunceă Ministrului de Externe să scrie ambasadorului 
său dela Viena, Contele Otto: «i vei spune că doresc să sondeze pe D). de Metternich asupra răsboiului viitor - 
dintre Rusia şi Turcia, ca să ştiu ce vreă Austria, şi - ce poate să facă. Franţa la Tilsit a stipulat restituirea, | 
Moldovei şi Ţărei Românești, Turciei. Mai târziu însă, la Erfurt, Impăratul Rusiei obţinu dela, Franţa să re- 
Bunțe ]a această clauză şi să nu se mai amestece în „ „cheştie. Franţa se învoi însă în necazul. Austriei, care . „se pregătea de răsboi, şi pentrucă nimic nu puteă fi mai „dăunător Austriei, decât ocuparea Pringipatelor de 
Hasia. Astăzi, vedem cu părere de rău o aşă de mare creştere a teritoriului rusesc, cu atât mai mare părere 
de rău, cu cât, conform eu ultimul ukaz, mătăsurile şi mărturile franţuzeşti vor fi excluse din Principate. Dar » este oare de sperat că Poarta să mai poată apără aceste dovă provincii şi la anul, în contra Rusiei? Nu este de: 
temut că, alară de aceste două provincii, să piardă şi 
Serbia; sau că Rusia punând acolo un Hospodar, ţata aceasta. să cadă sub influeța rusească ?... In fine, Mol- dova și Valachia nu sunt pentru l'ranţa decât de un interes secundar, pe când ele au o importanţă capitală. Jață, de Austria. Ar fi dar important să ştim până unde „2 dispusă Austria să, meargă, Şi ce ar putei face ca să 
îrnpiedece anexarea lor... Necazul ce face Austriei -ocu- 
parea Moldovei şi a Valahiei, merge oare până acolo 
încât să nu se mai teamă de un răsboiu cu Rusia? 2 
Câtevă luni mai târziu, Maret, deveniţ Ministru de Ex-- 
terre, scria lui Latour-Maubourg, ambasadorul Franţei 
ta Stambul, îndemnându-l a face pe turci să încheie o 

  

9) Did. 980, 
3) V. Ibid, 981,
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alianță cu Franţa. Maret doreşte a vedea în Paris, ui 
ambasador otoman înputernicit a încheiă o alianţă: | 
“Franţa ar garantă Moldova şi Ţara Românească Poriei».. - 
Şi în caz de biruinţă, ceeace nu e de loc îndoelnic, ar- 
rnatele aliate ar lucră ca.Poarta să recapete Crimeia... 
Toate acestea trebuie spuse cu prudenţă, fără a com- 
promite nimic, căci alianţa cu Rusia nu e încă ruptă, 
şi greutăţile se pot înlătura încă.» Acestea se pețreceari 
în Aprilie 1811, pe când la Paris trimisul rus, Colonelui 
Cernişef, căuta încă să înlăture neinţelezerile. dintre. 
Napoleon. şi Alexandru. | o 

„- In Decembrie 1811, Napo.eon spune ambasadorului 
- austriac, Principelui Schwartzenberg, că doreşte un corp 

. de armată austriac, ca să formeze aripa dreaptă a ar- 
„ mâtei ce va năvăli în Husia. «Împăratul Francezilor 
„socoteşte Moldova şi Ţara-Homânească, precum şi Serbia, 
provincii austriace. Dunărea ca râu austriac, precum 
si gurile ei, Aceasta fie că.turcii cedează provinciile 
Rusiei, fie că nu. le cedează» *). 35 

La începutul anului 1812 nu mai eră nici o rădejde 
de pace. Rusia are tot interesul a termină reințelegerile 
ei cu Poarta, pentru a aveă. disponibile toate ostile sale -: 
ca să poată înfruntă cu ele marea. ârmaţă a jui Napoleon. : 

La Bucurdii încep negocieri între plenipotențiarii 
ruseşti şi turceşti, spre a se face pace. Diplomaţii ruşi 
se încearcă -şi reuşesc. a convine țe plenipoterţiarii 
Turciei, că este interesul Turciei, a incheia pacea cu 
Rusia. Desigur, a contribuit” mult la aceasta şi banii 

“ruseşti şi trădarea lui Moruzzi ; dar este cu neputinţă, 
a se tăsădui că politica lui Napoleon fată de Poariă, 
eră lipsită de sinceritate. Er foarte: natura! că tu:rii 
epuizați şi demoralizaţi, nu puteau pune temeiu pe 
misiunile lui Napoleon, care dăruise Principatele Puziai 
la Erfurt, şi 'care, chiar în 1812, când trată alianta cu 
-“Turcia,ele făcăduiă Austriei în caz de biruință. 

In aşă condițiuni, i-a. fost uşor lui italinscky a coa- 
Vinge pe plenipotențiarii turceşti, că este absolut în 
interesul 'lurciei a cedă uşilor. Basarabia, miifână 
hotarul Moldovei la Prut. Cedând lui Alexandru. parte 
din teritoriul moldovean, dintrun teritoriu. pe care Turcii: 

„Bu-l cuceriseră niciodată cu sabia Poarta, desigur, îşi 

   

  

   

ri 

„19 V. Tbid, 1040,
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căl-ă legăturile solemne ce,din vechime, exisţau între - 
Moldova şi Imperiul Otoman. | Ă 
„Nu eră întâiaş dată însă, când turcii îşi câleau făgă- 
duiala dată, de a apără hotarele Principatelor. 
„Ştirea încheierii păcii dela Bucureşti nu fi, desigur, 
pe placul lui Napoleon. | 

21 se grăbi a trimite la Stambul pe Conţele Andreossy, 
cu instrucţiuni de a obţine ca Poarta să nu -ratifice 
tratatul din Bucureşti. Andreossy reuşeşte a obţine 
pedepsirea plenipotenţiarilor turceşti. În ce priveşte 
rarificarea tratatului, nu obţine însă nimic. Turcii cre- 
deau. că pedepsind pe plenipotenţiari, îşi asigură oare- 
"cate sirspatie pe lângă Napoleon; iar. râtificând tratatul 
de pace, şi dând Rusiei Basarabia, ei socotesc că au 
răuşit să scape de întinderea ruşilor până la Dunăre. 

=. probabil că, dacă Napoleon ar fi răuşit să răpue 
„pe Alexandru; dacă nu sar fi increzut prea mult în 
seniul său militar şi, mai ales, dacă înâinte de a pătrunde 
în Rusia ar fi întemeiat Regatul Paloniei ; e foarte pro- 
vauil că, trăctatul din Bucureşti, nu S'ar fi putut execută, 

„Şi Basarabia ar fi revenit Moldovei. -. . | 
ce soartă ăr fi avut Principatele în cazul când arderea 

Moscovei, şi friguroasa iarnă din 1812 nu ar fi decimat | 
oșiile lui Napoleon, nu se ştie. 

__ foarte posibil, că ele ar fi fost alipite de Austria, 
şi că aliânţa de familie dintre Habsburgi şi Bonaparţi, 
ar fi dat cu totul alte roade. . e 

2 posibil chiar, că s'arfi revenit la planul: Ecaterinei 
de a se creia Rezatul Davciei, în favoarea-unui Arhiduce 
iustriac sau al vreunui riapoleonide. | 
Sigur este că Principatele ar fi scăpat şi de protecto- 

râtul rusesc şi de suzeranitatea Porții. | 
Ce! mai probabil lucru este că, Principatele ar fi trecut 

Su) stăpânirea lui Francisc. |; că neamul românesc, 
însrunit la un loc sub Coroana. Austriei, ar fi deveniţ 
un factor de prima ordine în acea monarchie. În acest 
cez, dualismul lui Beust nu sar fi născut miciodată. | 
Dar la ce să ne oprim a ne gândi la ce ar fi fost: 

Prin “dezastrul dela. Moscova şi în baza tractatului 
dela Bucureşti, Principatele reinţrară sub suzeranitatea. 
Porții, scâlciate, sărăcite, şi separate de -una din cele | 
mai frumoase din provinciile românesti. ia 

Inainte de a se încheiă pacea dela Bucureşti, în pri- 
măvara lăi 1812, Impăratul trimise pe Amiralul:Cicagof:S 

Pai a Bucureşti, cu obligaţie de a ocârmui Principatele şi 

4 
3 &
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de a comanda armata dunăreană şi flota Alărei Negre” 
In instrucţiunile date de însuşi Impăratul Alexandru lui 
Cicagof, la 19 Aprilie 1812, se spune: «Prima Dtale 
îndatorire este de a cercetă chipul cum se administrează 
actualmente Principatele, şi să iei toate măsurile ce vei 
crede necesare, spre a uşură starea locuitorilor, şi ca să 
le inspiri dragoste de sceptrul nostru... Pe când te vei 
ocupă a stabili o regulă mai bună în cârmuire... trata- 
tivele, relative la pacea cu turcii, vor trebui să robească, 
întreaga Domniei Tale băgare de seamă. Apoi, te vei 
ocupă la arrmaarea populaţiunilor din Principate, aşa ca, 
să ne ajute în operaţiile noastre milităre. Toate âceste 
populaţii, din prejurul Dtale, vor forma o miliţie destul 

de importantă, nu numai spre a preveni intenţiunile. 
vrăşmăşeşti ale Austriei, dar chiar spre a operă o di- 
versiune spre aripa dreaptă a posesiunilor iranceze.., 
Vei întrebuinţă toate mijloacele cu putinţă spre a exaltă 
populaţiunile şi spre a le aduce la școpul nostru. Le 
vei promite independenţa, creiarea unui Regat..; recon-- 
pense băneşti pentru oamenii cei mai influenţi, deco- 
rații şi titluri pentru fruntaşi şi pentru trupe».!) 

E interesant că, Alexandru se încearcă a atrase la ei 
nu numai pe români şi pe sârbi; dar în scrisoarea 
aceasta vedem că el se gândeă la Serbia, la Bosnia, ja 
Dalmația, Muntenegru, Croaţia, Iliria, «la ungurii ne- 
"mulţumiţi de actualul lor guvernământ», «la grecii din 
Turcia», «la Ali Paşa, căruia trebuiă a i se face a speră 
independenţa şi titlul de Rege al Epirului», da Albanezi». 

Peste o lună, la 14 Mai, Alexandru revine prin alte 
instrucţiuni şi scrie lui Cicagof că: «Plenipontenţiarii 
au semnat preliminările păcei, prin care Prutul şi Du- 
nărea vor formă graniţa. E dar mai simplu a nu schimbă 
nimic la aceste condițiuni, ca să nu împiedecăm opera 
așa de mântuitoare a păcii». 2) 

Se pare, că pentrua asigura pacea, unii sfătuiau pe 
Alexandru a restitui Georgia Turciei, căci el adăoză: 
«Niciodată, turcii n'au cerut restituirea Georgiei. Ar fi 
caraghios să ne gândim la sacrificii la care vrăşmaşii 
nici că se gândesc». Cât de mulțumit era Alexandru 
de încheierea păcii, şi ce frică avea ca nu cumta Na- 
poleon să nu reuşească în a convinge pe turci, se vede 
din altă, scrisoare a Țarului cătie Cicagof, din 13 lunie.. 

  

e 4) Y. Ibia. 1014, 
2) Ibid. 1019.
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în care citim: «Ar trebui să fim mai siguri de cât suntem 
de ultimă hotărâre a turcilor... Mă tem că sosirea, lui 
Andreossy să nu zădărnicească sperantele noastre re- 
jative -la ratificarea păcii. Adăst cu nerăbdare stirile 
Dtale.» !) Şi cât de nemulţumit era Napoleon de în- 
cheierea păcii din Bucureşti, vedem din raportul Ge- 
neralului Balasov, pe care Alexandru îl trimesese la 
Viena cu o scrisoare către Napoleon: «dacă părăsiți 
Moldova şi Ţara Românească fără nici -o rezervă, îi 
zice Napoleon, Sultanul va, ratifica tratatul. Dar dacă 
pretindeți drept graniţă Prutul, fiţi siguri că nu va 
iace aceâsta». 

«De altfel, adăogă imediat Napoleon, pun foarte puţin 
pret pe turci şi-pe suedezi, nişte naţiuni neînsemnate.» 2) 

“La. obţinerea, ratificării tratatului din Bucureşti, se 
“opuneau, întru câtva, încercările lui Cicagot de a aduna 
trupe în Principate, aşa cum îi poruncise Alexandru. 
Reis Efendi da lui Italinsky diferite motive spre a 
amâna ratificarea, şi Cicagof scria Tarului că: «Lurcii 
sunt chiţibuşari când n'âu frică... Aluziunea.... la înar- 
mările ce voiam să fac în Moldova şi Valachia ar pu- 
ea fi întemeiată, dacă n'aş fi dat lămuriri satisfăcătoare 
pienipotenţiarilor din Bucureşti... Garda localnică urma 
să fie întocmită pe hârtie, şi ca să o creiăm trebuie mai 

- întâiu să se încheie alianţa... Plenipotenţiarii au fost mul- 
țurniţi de această explicaţie».5) 

Lui Cicagof îi era frică că Andreossy a reuşit a rupe 
pacea. Această frică o aveau şi alții, căci Cicagot sfâr- 
seşte astfel: «Majestatea Voastră va binevoi să vadă 
din scrisoarea Dlui Liston că, acest din urmă, nu 
e departe de a ne propune să sacrificăm Basarabia; 
dar sinceramente,-eu nu cred că turcii merită aceasta». 
Din nenorocire pentru noi, sfaturile lui Liston ni au - 
os? urmate; şi Cicagof a avut, din punctul său de ve- 
ere, dreptate. - E 

În August, el părăseşte guvernarea Principatelor. În 
ajaz de a plecă din Bucureşti, trimite un raport, ce- 
văr d--răsplătirea locuitorilor devotați Rusiei. «Vă ros, 
Sire, să le aprobaţi, căci pot să vă asigur că am fost 
carte sgârcit în alegeri. Vistierul Nenciulescu, condus 

t, 
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1) V. Ibid: 1095. 
2) Ibid. 1027, 
3) Ibid, 1036,
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de Mitropolitul Ignatie, ne-a făcut mari servicii... Tot 
folosul e datorit mai ales Mitropolitului şi Vistieruiui. » 
Am făcut mai dinainte propuneri Majestăţei Voastre. : 

- pentru cel dintâiu: O rog din nou, a nu-mi refuza <ra- 
ţia aceasta; e în adevăr un om absolut unic şi esen- | 
țial pentru noi. Ne mai putând să trăiască aci, se va 

“duce la Viena, de unde va; menţine şi chiar îşi va mari 
cercul de influență asupra - popoarelor de care ze in- 
teresăm. Am crezut că nu puteam face mai-putin decât, 
să-i dau, în numele Majestăţei Voastre, 2000 galbeni, 
până când ve-ţi bine-voi să-i fixaţi o pensie regulată 1).. 

hăsplătind pe Mitropolitul Ignatie, pe omul ce lu: 
crase la rusificarea Bisericii din Principate, Cicagof' 
işi închee rolul de guvernator al Principatelor. E1 ur- -: 
mează însă a se ocupa de întemeierea ocârmuirii ri:- 
seşti în nenorocita Basarabie. «Pun sub ochii Majestății 
Voastre planul organizării guvernului provizoriu, ce” 
institui în Basarabia. Sper că Majestatea Voasiră ru 
va îngădui, pentru un mordent, ca administrăţia noastră 
să se amestice acolo; altfel toate planurile noastre vii-. 
toare vor fi dărâmate.» Era vorba de instituirea unni 
guvern cu caracter oarecum autonom şi moldovenesc, 

„ca basarabenii să nu. se sperie, dela început, de plaru- 
rile viitoare, de absolută rusificare. 
Peste câteva zile, Cicagof revine, şi la 18 Augost, dia . 

laşi, el scrie Împăratului: «Basarabia, Sire, este o țară 
frumoasă. Ea prezintă multe foloase; dar câtva tirap 
trebue lăsată în tihnă. Am căutat să procur -oarecari 
privilegii locuitorilor acestui ţinut... l-am iertat de im- 

- “pozite timp de trei ani, în loc de doi cât sunt iertati 
locuitorii din Moldova-prin trâtatul de pace. I-am scu- 
tit de recrutare căci, de fapt, populaţia esie încă foarte 
zară ; şi cu recrutarea, în loc de a mai atrage locuitori, 
am iace să fugă şi pe cei ce sunt stabiliți acolo. Mă 
ostenesc să-i fac a simţi dulceaţa guvernului Majestății 
„Voastre, care se întinde nu numai asupra acelora ce au 
trecut sub stăpânirea Sa, dar chiar şi asupra acelora - 
ale căror moşii au trecut sub ocârmuirea puterei Sale... 
Cred că provineiă aceasta va -prospera, dacă Majesta- 
tea Voastră o va-apăra de mulţimea, puterilor şi ati-. 
torităţilor. Nu trebue să se facă nimic, nu trebue nirnic 
organisat, decât ceeace nevoia locală cere şi ceeace. 

  

4) V. bi, 1040,
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mijloacele locale permit. Sinodul, cel dintâiu, â intrat 
în acțiune;.a făcut tot ceeace priveşte resortul său; 

_şi-a. însuşit dreptul de a numi, şi mi-a lăsat mie ace- 
lea de a plăti pe funcţionari. Am făcut cunoştinţă cu 
Exarhu] 1). Arhiereul acesta pare a se mulţumi cu puţin, 
e smerit şi de o complesenţă excesivă. “Dacă nu-l în- 
greuneăză prea niult cu regulamente şi inovațiuni, e 
posibil, însuşi clerul localnic să ajungă fericit. Aci e. 
nevoe de un guvern teopolitic şi nu sinodal. - | 

Prin urmare, tot ce va face Majestatea Voastră, spre. 
“a înlătura influenţa Sinodului, va fi folositor şi conform. | 
cu planul general.» 2) Cicagof înțelegea că rusificarea 
Bisericii Basarabene să se facă în chip mai ipocrit, 
printr'un Exarh oarecum independent de Sinod, şi astfel, 
ca să nu se «perie imediat locuitorii: Mai ales, să nu. 
se sperie cei din Principăte, asupra cărora Rusia nu 
încetase de loc a nădăjdui că, mai curând sau mai târ- 
ziu, va pune mâna «spre a-i salva de barbaria turcească, 

"şi spre-a le asigura buna lor.stare. 
„În vederea acestui plan, Exarhul, ce ocârmuia Bi- 

seriea Basarâbeană, trebuia să fie un Arhiereu român 
“foarte complesant şi cu sentimente ruseşti. Tot în ve- 
dereâ acestui plan, ocârinuirea provinciei era încredin- 

* ţată unui boer moldovean, lui Alexandru Sturdza. Planul 
lui Cicagof avea perfecta, aprobare a Impăratului, care 
din Petersburg îi răspunse: «Organizaţia ce ai dat Ba- 
sărabiei este minunată, şi nu am absolut nici o schim- 
bare de făcut. Nădăjduesc că graţie Diale şi Dlui 
A. Sturdza, ţara se ya resimţi. de schimbarea domi- 
najiunii şi va fi fericită.» _ 
Acestea scria Țarul Alexandru la 16 Septembrie 1812. 

Prin. această scrisoare se âprobau măsurile luate de 
Cicagof în scop ca, pe nesimţite, Basarabia să devie 
provincie vusească, - 

„ Primul guvernator âl Basarabiei a fost un boer mol- 
dovean, un Sturdza. Lui însă i-au urmat cinovnici 
mnscali. Boerimea basarabeană trebue acum să se mul- 
înmească cu sarcinile: onorifice de nareşeali âi nobi- 
limii. Pentru aceasta însă, candidaţii trebue să dove- 
dească că au devenit cu sufletul muscali pravoslâvnici. 
Aşa li se iartă origina lor moldovenească. In astfel de 
condițiuni un Casso, boer moldovean de origină gre- 

  

î) Gavril Bănulescu. 
DV. Tbid, 1046, - 
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cească, dar care are încă moşii şi în Moldova, putea 
ajunge chiăr Ministru al Instrucțiunii Publice 'al Ta 
rului Nicolae Alexandrovici; dâr trebue să nu-şi adică 

“aminte că e român. Ca săse menţie, trebuia să nu in- 
gădue învăţarea limbei româneşti în şcolile din Basa-. 
rabia. — Fiul primului guvernator âl Basarabiei a fost 
Contele Alexândru Sturdza, scriitor rus, diplomat fa- 
vorit al lui Alexandru .I. Suflet creştin, deşi rusificat, 
el însă se gândea uneori la patria-i strămoşeasci, ia, 
Moldova. De a fost mulţumit clerul de atunci cu com- 
plesantul Exark, de care vorbeşte Cicagof nu ştim; 
ceeace ştim însă, este că Biserica Basarabiei compiae- 
tamente supusă Sinodului din S. Petresburg, era ocât- 
muită, Ja 1912, de un colonel de jandarmi intrat în că- 
lugărie. Vlădica Serafim . comandă clerului Basarăbisi 
ca unui regiment de jandarmi, şi se incearca a scoate 
iot ce a mai rămas românesc în bietele biserici săteşti. 
Şi făcea aceasta cu riscul chiar ca un milion de să- 
teni să devie păgâni. lar Popa Eremia Ciocan ridica 
în satul său biserică pravoslavnică, ca să mulţumească 
lui Dumnezeu că se împlineau 0 sută de ani, de când 
din pricina nemerniciei turceşti şi lăcomiei ruseşti, 
Tara Moldovei pierduse pe ca mai frumoasă şi rai 
scumpă a ei provincie, | | i



CAPITOLUL IV. 

APUSUL FANARIOŢILOR 

A 

"Odată iscălit tratatul de pace dela Bucureşti, încâr- 
taţi că Sau întins graniţele până la Prut, ruşii părăsesc 
Principatele, cu” gândul a se reîntoarce întrânsele ia 

ceasul priincios. Odată cu ei, pleacă din Bucureşti atât 
Exarhul Gavril Bănulescu, cât si Mitropolitul Ignatie. 

Acesta din “urmă se duse ia Viena. Bănulescu, care 

fusese Mitropolitul Moldovei înaintea lui Iacob Stamate, 
” îşi sfârşeşte zilele muncind Ja rusificarea Basarabiei. 

EI era român ardelean, dintro familie originară dela 
-Câmpul-Lungul Bucovinean.. Se pretindea o mlădiţă a 
aceluiaşi moş răzăşesc, din care s'ar fi scoborât şi 
familia princiară Callimachi). _ 

Poarta trimite domni noi, în Bucureşti şi la Iaşi. 

Scarlat Callimachi se alege cu coroana Muşatinilor ; şi 
„ foan Caragea primeşte sceptrul Basarabilor. Callimachi, 

care de două ori, cu ajutorul Franţei, trecuse prin laşi, 

credincios turcilor, pe cari îi slujise în răsboiul cu 

muscalii, era adăstat în Moldova. O suprindere a fost 

însă, numirea lui Caragea, Ea se datoreşteinrudirei lui 

cu Callimachi, şi mai ales, aurului răspândit prihtre 

turci şi la ambasade. . 
Caimacamii, desemnaţi de amândoi domnitorii, cărmu- 

iesc în 1812, până la sosirea lor la reşedinţă. Caimacamii 
x 

aceşteia, se grăbesc să recheme în scaunele lor pe Mi- 

  

1) lorga. Documente privitoare la familia Callimachi Î. 19,.
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trogpoliții canonici ai Ungro-Vlahiei şi Moldovei. Dositai 
Filitti, în cele din urmă, este silit să dimisioneze. Ve- 
niamin kostache, care îşi dedese o dirhişie destul de 
canonică, deacum rămâne neclintit în scaunul Moldovei, 

- până-la 1844. Da ni 
- Dimisia lui, pe vremea ocupaţiei ruseşti, îl înfăţişează 
ca _rajă credincioasă ; iar ruşii cari cunosc sentimentele 
„lui faţă de ei, sunt încântăți că Bănulescului îi urmează 
„iarăși Veniamin. _ 

„. Exarhul, nuw stricase nici unul din aşezămintele cul- 
urale, lăsate de Veniamir. La rândul lui, acest din 
urmă, nu se atinge de organizaţia lui Bănulescu. Dica- 

„„steriile continui să judece după regulamentul întocmit, 
sub Exarhul-Sinodal de către” Protoiereul şi Cavaler 
Panu Cuniski, și protopopii Lazăr Asachievici şi Andrei 
Spiridonovici îi. Seminarului dela Socâla îi închină 
Veniamin, mai ales, gândurile sale. Pare că Mitropolitul 
Moldovei este conştient de nevoia unui cler cult şi mo- 

- rai, mai mult decât predescesorii, ” contimporanii şi 
urmaşii lui. o E Ă 

Socola era, la 1803, un schit de călugăriţe. Veniamin 
le trimite dela Socola la Agapia, pe căre o face mâ- 
năstire de maici,-cu acelaş tipic ca şi cele dela Vă- 
ratec, dar cu stariţă deosebită. Pe călugării ce trăiâu 
în Agapia i-a mutat la Socola. - 
„Adversarii lui Veniamin, criticau cu mult succes, în 
fața maselor ignorante, cărora trebuie să le faci: binele 
cu deasila; activitatea lui Veniamin, tocmai în ceiace era 
mai vrednic de laudă. Se răspândise credinţa în popor, - 
că strămttând pe călugăriţe dela Socola, el căzuse sub - 
blestemul ctitorilor acelui schit. Ca să închiză gura bârfi- 
torilor, Veniămin obţine dela Patriarhul! Chiril, al Con- 
stăntinopolei, o carte prin care îl cesleagă de blestem 2). 

De altfel, Veniamin îşi îngăduie acte, cari la Bucui- 
reşti, sunt absolut rezervate Domnului. Aşa îl vedem 
dispunând singur, de soarta aşezămintelor bisericeşti. 
Lui Serafim, fostul Mitropolit al Amasiei, fugit din Siria, 

_de frica turcilor, îi dă biserica, Sf. Nicolae din Munteni, 
cu toate veniturile ei?). Tot singur la 1803, prin pitac: 
către epitropii bisericii Mavromolul, rânduieşte pe Mi- 
îropolitul Doroftăi al Stavropolei, purtător de. grije 

  

1) Urache Istoria Românilor X. B. 343. 2) Ibid. 348. a 3 a 3) Ibid. 845, | i 
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Mânăstirei Mavromolul din Galaţi”). In 1812, Protopopului 
fazăr Asachevici îi dărueşte nişte case, proprietatea 

3 - 3 

- bisericii S. Niculae Domnesc 2). 
Austria, dela 1814, se încearcă să exercite. protecto- 

“ratul său asupra catolicilor din Moldova. Roma re- 
„înviază, pentru ei, Episcopia Bacăului. Trei ani au 

durat negocierile privitoare la această Episcopie. Dacă 

Vlădica; Berardi nu ishuteşte să rămâe. în laşi, faptul 
se datoreşte opoziţiunei lui Veniamin. Ureche, pome- 
nind de rezistenţa lui Veniamin, spune că acesta, «ne- 

cunoscând trecutul Bisericii Catolice, nepricepând im- 

catâlicilor dreptul de Episcopie» 8). o 
Dintr'o scrisoare. a lui Callimachi către Heuf-Paşa 

aflăm că Veniarin însă, nu a făcut de cât să cedeze unor 
consideraţiuni politice, şi că nu era la mijloc o chestie 
confesională. Vodă spune lui Reuf, că cîn această afacere . 
sunt multe feluri de împiedicări», şi «că, pentru ca să nu 

facă cunoscut că această cerere a Austriei, s'a refuza 
pe faţă», v'a pune ţe Mitropolit să ridice obiecțiuni *). Aşa 
dar, spre a complace Domnului, şi mai ales Rusiei, Ve-. 
niamin a lvat asupră-şi răspunderea unui protest slab 
argumentat, şi întemeiat pe date istorice greşite. Trebue 
însă recunoscut, că protectoratul Austriei asupra Bi- 

portanţa, existenţi sale în: Moldova mai ales, deneagă 

sericii Catolice constituia un pericol. El însă nu a: 
-fost înlăturat, prin plecarea Episcopului. Din potrivă. 
Deacum înainte, Consulatul Austriei v'a influenţa mat 
cu putere nişte bieţi călugări cari, neavând Arhiereul 

„lor, găsesc la Reprezentantul Austriei adăpost şi. pro- 
tecţie. Calea, cea sănătoasă ar fi fost numirea unui 

“Episcop Catolic de către Vodă, în înțelegere cu 5.: 
Scaun. De aşa ceva nu vrea să audă insă Rusia, 

Mitropolitul Veniamin socoteşte că toi ce poate face, 
mai bun, este să ajute pe ascuns catolicii moldoveni. Aşa 

7 

se explică darul secret de o mie de fiorini, de care vor- . 
beşte Raab, întrun râport.al său către Metternich ?). 
Veniamin, de altfel, nu era un adversar fanaticai Romei. 
Când e vorba de reorganizarea seminarului din So- 

coia, stă în corespondenţă şi cere sfaturi lui loan Budai-" 
Deleanu, Consilier Aulic la Lemberg, român-unit, fost 

1) C. Erhiceanu, Ist. Mitrop. Moldovei şi Sficevei. 338. 
2) lbid. 352. o 
3) Ureche Op. cit. X. B. 352. 
4) Erbiceanu Op. cit. 87. 
5) Iorga Op. cit. | 212. 

f
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"protopsalt al bisericii unite' S. Varvara dela Viena, 
şi profesor la Blaj. Din Blaj îşi aduce profesori, toţi 
români uniţi, ca Vasile Bob-Fabian, Dr.-Vasile Pop, 
Ioan Costea şi Ioan Manfi. a 

Şi atâta e enorm de mult, dacă se gândim că Venia- 
min era şeful partidului conservatur-rusofil din Mol- 
“dova. Dar blândul Veniamin era, înainte de toate român 
bur: Pe cât îi permiteau prejudecățile şi împrejurările 
politice, el se apropie tot mai mult de ceice simțeau 
româneşte. 

» Mult se osteneşte Veniamin în epoca aceasta, ca să - 
păstreze Bisericii Moldoveneşti moşiile ce avea în 
Basarabia. La 1807, printr'un. ucaz, Ţarul îi recunc- 

„Scuse antoritatea-i canonică peste întreaga Basarabie. 
Dacă nu interveneau intrigile Bălşeştilor, şi ale lui Bă- 
nulescu, fiind date bunele relaţiuni ale lui Veniamin 

"cu Husia, dacă nu se retrăgea din scaun, poate Basa- 
rabia rămânea legată bisericeşte de Mitropolitul Mol- 

“dovei. Vepiamin a isbutit să salveze cel puţin avutul 
Mitropoliei de -peste Prut. În stăruinţile sale îl slujesc 

_* Asesorul de Colegiu Vartolomeu şi Arhimandritul Var- 
lam. Spre a-şi ajunge scopul, el se adresează şi lui 
Capodistria, pe atunci Ministru favorit al lui Alexandru 
Pavlovici 1). . | 

Din corespondenţa lui Veniamin, pe care a publicat-o 
. Erbiceanu, ştim că, Director al Mitropoliei era, în zilele 

lui, Paharnicul Ioniţă, şi Sameş Paharnicul Constantin ; 
doi boieri, cu cari Veniamin se sfătueşte adesea şi 
care îl ajută la cârmuirea lumească a Mitropoliei. El 
era în corespondență şi cu Vasile. Fedorovici Mali- 
n0vski, un polonez în serviciul Rusiei ; de care bănuim 
să fi fost bunicul Părintelui Malinovski, acum răposat, 
şi multă vreme Vicar-General al Episcopiei Latine 
din Iaşi. 
Caimacam al Moldovei, dela retragerea lui Cal-: 

limachi, şi până, la sosirea lui Sutzu; la 1821, când fuge 
din laşi Sutzu, tot Mitropolitului îi încredinţează vre- 
melniceasca conducere a Statului 2). A 

Era mare influenţa politică a lui Veniamin. Pe vara 
anului 1819, norodul care se răzvrătise împotriva lui 
Vodă, alergă ki Mitropolie şi luă pe Veniamin cu el 

  

1) Erbiceau 'Op. cit. 53, 91 şi 355. 
2) ibid. 110,
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la Palat, Raab scrie lui Metternich, că Pa văzut plân- 
gând în;faţa Palatului Domnesc, fiindcă nu putea să 
liniştească poporul !). 

Despre această răsvrătire, în care au perit 35 de 
oameni, raportează şi Consulul Francez Page, Mini- 
strului Dessole. «A găsit spiritele agitate contra lui 
Vodă. Oameni vrednici de a fi crezuţi, sunt convinşi 
că această răsvrătire a fost pusă la cale. De peste 20 de . 
ani, de: când locuesc în ţările române, niciodată popu- 
laţiunea nu sa răsculat, oricâte vexaţiuni le-au făcut 
Domnitorii. Husia şi Austria, par să aibă o mâre parte 
în punerea la cale a răscoalei. Amândouă puterile | 
acestea, nu adastă decât nemulțumirile românilor şi 
moldovenilor, ca să dobândească un pretext pentru a 
potopi ţările lor». Si tocmai faptul, că Veniamin 
tusese luat: de răsvrătitori cu iei, întărea bănueala lui 
Page. Veniamin nn a crezut pe Mălinescu, care din 
Petersburg, dela 1804 îi scrisese: Prea "Sfinţite, nu 
socotiți că Rusia v'a mântui Mpldova. Nu! Nu!) 

Nu se eade, ca din romantism, să exagerăm. Holul 
politie pe care l'a, jucat Veniamin Kostache, nu afost 
niciodată d'asupra ori cărei critici. Avea şi el slăbi- 
ciunile lui. Familiei sale, prejudecăţilor de clasă şi con- 
iesionale, nu a ştiut totdeauna să reziste. Blândetea 
firii sale, patriotismul lui—căci î-şi iubea ţara şi nea- 
mul—il făcuseră popular. Nu' atât însă, încât să nu fie 
şi aspru criticat, de unii. Ureche ne vorbeşte de un 
pamflet, ce fusese răspândit în laşi. O publicaţie care 
lovea în Vodă și muşca destul de dureros pe Miropo- 
lit. Aşa că ne putem întreba: dacă acel dar secret de 
o mie de zloți, despre care raporta Consulul Austriei, 
era menit să îndulcească catolicii, sau să împiedice ga- 
zetele vieneze să pomenească ceva din cele cuprinse. = 
în pamiletul cu pricina, E | 

In Moldova, unde clerul înâlt se recruta mai numai din- 
tre boieri, prestigiul Bisericii e în mai pultină scădere 
decât în Ungro-Vlahia. Să nu ne închipuim însă, că 
deosebirea e prea mare. "Vodă se gândea la, desvolta- 
rea industriei moldovene, Un Alexanâru Dos, ca să - 

  

1) Iorga. Op. cit. 303. 
2) id. 383, 
3) Ureche Op. cit. XI, M,
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facă o fabrică de here în Roman, cheltuieşte o sumă. 
de parale. Se împiedică aci de arshirofilia Episcopului 
Gherasim. Berarul se tânguieşte Domniei, la 1817, des- 
„pre «nesuferita strâmbătate şi păgubire ce pătimeşte 
dela P. 5. S. Părintele Episcopul de Roman, care nici 
a. gândit, nici a nădăjduit tocmai dela P. S. Sa». Vodă 
“trimite răspuns Romaşcanului, să nu şicaneze pe berae. 
„Îl îndeamră să-i restitue trei-sute de taleri, «căci.... de 
nu se'va pune la calede P.S. Ta, berarul nu va con- 
teni prin-Agenţie, fiind şi sudit, a-şi căuta dreptul său». 1) 

Călugării se arată lacomi şi iubitori. de gâlceavă: La 
1813, se strică testamentul lui Gavril Conachi, după 
stăruința fiului său, Ieromonahul Ioanichie 'Conachi.. 
Ioanichie acesta, se vede să fi fost o fire de român 
neastâmpărat. Avem dela ei: un memoriu, prin care 
acuză pe călugărul Daniil, a fi înşelat pe mâma lui 
Ioanichie, pe Mariuţa, de l-a trimis cu doi fii ai ei la 
Viera. Deaci, Daniil a venit în Moldova -cu stare ; şi a 
ajuns egumen. Pe Costache Conachi, «ieşit din minţi» 
îl stăpâneşte dânsul. Asbutit să convingă pe bătrânul 
Conachi să facă un testament nedrept?). 
“Tot loanichie se. jeluiește Mitropolitului de Păirtele. 

Luca, din Schitul Floreşti, că încearcă să-l lie cu dea- 
„Sila în schit, ca să'l' moștenească. Cere ajutor: lui Ve- 
niamin. E] nu vrea-să rămâe în Floreşti, fiindcă e crescut 
la Neamţ, şi, tatăl său cu de-asila-Pa călugărit la i”lo- 
veşti... În: Chestia aceasta scrie şi Arhimandritiilui 
Teodorit, Egumenul lloreştilor,—îi spune că nu vrea 
să se atingă de ce a lăsat tatăl său lui Teodorit, îl 
asigură însă, că nu va isbuti în, planurile sale aşa de 

„UŞor cum a reuşit altă dată Daniil, când l'a adus pe 
ioanichie în lanţuri la Floreşti. 2) De altfel, acest Ioanichie 
pare să fi fost evlavios. Aşa îlarată testamentul. Lasă 

"parale cât trebueşte, pentru a se clădi biserică de piatră 
şi Chilii la Agafton. Mânăstirei Neamţu îi dă, două-raii- 
patru-sute lei pe an şi opt kile de grâu. Imobile lasă la: irei- mânăstiri. Jumătate din vie-o lasă spitalului cela 
laşi, şi cealaltă jumătate o lasă bisericii S. Dumitra, 
de acolo.) Administrarea acestui aşezărniânt o încre- 
dinţează unei Epitropii compuse din: Nicodim al Sisa- 

  

1) Iorga. Op. Cit. 537.—8, 
2) Iorga. Op, Cit. 1[. 4, ” 5 3) did. 55—6, e | 4) Îbid. 46,
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delor, Grigorie al' Ieropolei şi Căminarul Alecu Cali- 
machi, cumnatul său. Sa | 

Pa acest Alecu Calimachi îl găsim adesea în procese 
cu călugării. Reclamă pe Procopie, Exarhul Plenipo- 
tenjiar al Mânăstirei Doamnei, că i-a călcat hotarul la 
Stăneeşti. Divanul îi dă dreptate, deşi Schitul se apără 
prinirun iscusit vechil (avocat), Cleante Nicolaidi, . 
Dar să ne întoarcem ochii şi asupra Ungro-Vlabhiei. 
Caimacamia instituită de Caragea în Bucureşti, îl pof- 
“teşte pe Dositei Filitti, să-şi reia scaunul. Ştim că a- 
cesta fusese depus samavolniceşte de muscali ; şi nu-şi 
dedese nici un fel de dimisie.-Dinpotrivă, încercase iot 
să rămâe în Mitropolie. Avea deci dreptul să cread;, 

„că schimbându-se situaţia politică, şi poziţia lui se: va, 
îmimnătăţi, . Mae , 

D. 1. C. -Filitti, în; interesanta monografie a aşeză- 
mântului fondat de Dositei, crede că bătrânul Mitro- 
polii nu a mai vrut să se întoarcă în Bucureşti. Ureche 
arată însă că Vodă Caragea a avut greutăţi cu el până 
să-l facă să-şi dea dimisia «de bună voe şi nesilit de 
NIMENI). . ! i . 

Sigur este că în 1812, pe când caimacarhnii îl pofteau. 
să vie în Bucureşti, el punea să se tipărească în Bra- 
şov, pentru folosul fiilor săi duhovniceşti, Usa Pocăinţei, 
în traducerea lui Rafail, dela Neamţ. Eată dar un fapt 
ce dovedeşte că Dositei, cu drept cuvânt, se socotea pe 
atunci, Mitropolit canonic al Ungro-Vlahiei. Apoi di- 
misia, nu şi-o dă decât la 16 Decembrie 1812:), adică 
tocinai în ziua când Vodă, cu alai mare, instala pe 
Nectarie în Scaunul Ungro-Vlahiei. Caragea lăsă în sema, 
lui Dositei, Mânăstirea Sinaia 2). Fostul -Mitropolii nu 
se arată deloc mulțumit cu atâta. Se adăsta ca Vodă 
să-i dea o mânăstire din jurul Bucureştilor, în 
care să-şi sfârșească zilele2). Cu toate astea, disgraţia 
lui Filitti este foarte explicabilă. Prea se arătase pro- 
tivnic. ruşilor, prea era ocrotit de Austria, pentru 

"ca Husia să se învoiească cu aproprirea lui de Bu- 
curegti, 

Pentru aşezarea unui Mitropolit nou, la Bucureşti, 
mai este şi aceia că Ioan Vodă Caragea, se îndatorase 

e 

  

7). Ureche Op, Cit. X. B. 20, 
2) Ihid, 13. 
3) 1 C. Filiţti, Cit 49, 

,
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pretutindeni'cu dobânzi grele, şi era voios, nevoie mare, 
că i se înfăţişa prilej, să pue Mitsopolia la mezat. 

- Vlădica Nectarie al Râmnicului cheltuise, zice-se, 
şapte-sute de pungi, 'ca să ajungă Mitropolit.. Bine in- 
teles, că nici - Galaction, Egumenul dela Govora. nu 

“ dobândise pe degeaba moştenirea lui Nectarie, Ja I:pis- 
copia Râmnicului. Nectarie păstorea Olteniă, de două- 
zeci ani. «Se va fi ocupat mai mult să strângă bani 
pentru sin€, lăsând episcopia datoare»). Cât era de 
zgârcit, se vede de aci că, pentru ca să plătească o sută- 
cinci-zeci lei şcolilor din Craiova, a -trebuiţ să-l exe- 
cute Vodă, prin 'mumbaşir, după ce cinci ani de zile 
încercase să reziste pitacelor şi anaioralelor ce i se 

trimeteau.2), Tot atât de îndărădnic, când e vorba, să 
deschidă punga, se arată Nectarie şi ca Mitropolit. 
«Fără nici o rânduială», cere să i se scadă din ce e da- 
tor să dea în: folosul şcoalelor, la 1815.2) La 1814, Vodă 
dase . ordin Mitropolituilui şi episcopilor, să verse în 
mâna Căminarului Nestor, banii şcoalelor. De-atunci, 
pe 1813, Nectarie datora 8446 lei. şi nu voia în ruptul 
capului să dea mai mult de 34464). 

Caragea, se ocupă mult de şcoli. Pentru întreţinerea, 
lor, pune o dajdie de şase-zeci de parale, pe fiecare 
preot şi diacon. Ierarhii se codesc să executie pe preoţi. . 
Protopopii şi câţiva dintre preoţi, se cred scutiţi de 
plata acestui mic ajutor în folosul Şcoalei. 

Ca să pue capăt relei voințe a clerului, Vodă, prin 
; pitac, porunceşte Mitropolitului că, în cinci zile dela 

primirea lui, să aducă la Vistierie ajutorul hotărit. Pro- 
topopii nu au voe să scvtească pe un preot dela darea, 
în folosul Şcoalei; trebue s'o plătească toţi «din cap în 
cap, fără osebire 5). 

Cu toată sgârcenia sa, Nectarie, nu numai îşi pune 
semnătura pe anatoralele care dau o mai largă desvol- 
tare învăţământului grecesc dela S. Sava, unde se tinde, 
prea târziu, să se facă o adevărată universitate elină, 
cu dascăli învăţaţi ; dar fiindcă localul S. Sava nu era 
liber, Nectarie pune la. dispoziţiunea colegiului grecesc, 

i) At. Mironoscu. St. Episcopie a Râmnicului. 158, 
2) Ureche. Op. Cit. VIL. 431. . ” 
3) Ureche. Op. Cit. X. A. 337. 
4) Lbid. 238, 
5) lbid. 253 şi 358,
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încăperile “dela schitul Măgureanu, metohul Mitropo-. 
liei.1) Tot sub arhipăstoria lui Nectarie, se deschide 
însă şi şcoala românească a lui Gheorghe Lazăr. Avem 
anaforaua, lui din 10 Decembrie 1817, prin care cere 
aprobarea lui Caragea, ca să se înfiinţeze o şcoală ro- 
mânească la S. Gheorghe. Şcoala aceasta, cu menirea 
ei să pregătească şi preoți, ar fi un fel de seminar. Vechea 
şcoală româno-slavonă, dela S. Gheorghe, tânjea. Pe 
ruinile ei se ridică şcoala, cea nouă, în care se va preda 
geometria pe româneşte, în anul al treila. În 1818, şcoala- 
aceasta se mută dela S. Gheorghe, la S. Sava. Gheorghe 
Lazăr primea 3500 lei pe an ; şi ajutorul lui, Popa Pavel, 
1200. Scoli româneşti se înfiinţează în '12 oraşe, din 
eparhiiie de dincoace de Olt. Vodă organizează, pentru 
cârmuirea lor, epitropii eparhiale, prezidate de Mitropolit, 
ori de episcopii Argeşului, sau Buzăului. in Oltenia, 
«boernaşii» nu sunt mulţumiţi numai cu scoala gre- 
cească din Craiova. Desigur, îndemnați de Vlădica Ga- 
laction, cer şi boierii din Râmnicul-Vâlcea o şcoală 
grecească. Bucuros, Vodă le tace pe plac, însărcinând pe 

_Căminarul Constantin Socoteanu, cu cele de cuviință. 
La Cerneţi, un protopop ; în Tg.-Jiului, însuşi Ispravnicul, 
stolnicul Dumitrache, deschid şcoli rormnâneşti. . 
La S. Nicolae din Şelari, ținea şcoală de muzichie; 

Petre Efesiu, încă din 1816. Peste doi ani, Nectarie stă- 
ruieşte de se reînființează de Cutia Scoalelor, vechea. 
școală de muzichie. "La şcoala aceasta, se rânduieşte 
dascăl, leromonahul Gherasie, cu două-sute cinci-zeci 
taleri leafă lunară. In şcoala aceasta, mai pe urmă, pă- 
tintele Macarie, Dionisie Fotino şi Anton Pan, învață 
pe cântăreți, psaltichia 2). 
„Nolnicia, Obştiilor are în a ei sarcină căile de comu- 

nicaţie, alimentarea oraşelor cu apă, şcolile şi asistenţa. 
publică, «cutia milelor). | - 

Ca să mărească veniturile Vorniciei acesteea, Caragea, 
_îndatorează, la 1813, pe preoţi să dea câte cinci taleri; 

şi pe diaconi 'câte doi taleri, şi şase-zeci de parale. 
Mânăstirile cele mari vor plăti patru-sute de taleri, şi 
cele mai mici pe jumătate?). Grijea fântânilor din Bu- 
cureşti o poartă Mitropolitul; a celor din Focşani, Epis- 

. , îi 
e e, 

1) Ibid, 353. 
2) Ibid. 407 
3) Jbid. 422, 
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capul Buzăului. Dintr'un hrisov-dela 29 Iulie 1813, vedem 
că în Craiova era o fântână pe drumul Bucureştilor şi 

"alta în “Târgu! Dafarăs în Târgul din Vale,lângă S. S. 
„ Arhangheli, era o cişmea cu trei tevi. A patra fântână 
-era pe drumul Orriei, la marginea oraşului. Sub Dealul 
“Vadului-e alta, ce i se zice a Episcopului. Negustorii 
craioveni voiau să facă: şi ei 0 cişmea, cin mijlocul 

“ faşului», la Stirboaica. Mai era vorba de altă cişmea 
„în construcţie, în curtea Metohului S. Episcopii. Pentru 

"” întreţinerea lor; vor fi 12 fântânari, scutiţi de orice bir. 
Grija fântânilor craiovene 6 va purta, Episcopul, care , - 
va încasa, în acest scop, venitul a două: pivnițe şi a 

<louă scaune de carne, pe care Vodă le 'hărăzeste tân- 
iânilor Graiovei?). . Sa 

Dar ce da Caragea cu o mână, lua înapoi cu dovă,! 
«Cât luase dela “Nectarie pentru Mitropolie; şi dela 
“Galaction, pentru Episcopie, nu-i era de ajuns» 5). Toate 

„bisericile ortodoxe, catolice şi protestante, trebue să-i. 
înfățişeze hrisoavele lor cele vechi, spre a fi veinoite. 
Cm ocazia aceasta, mânăstirile cele mari vor plăti 950 

le taleri, celelalte 475, iar cele sărace numai 24 de taleri. 
(a să jumiulescă pe egumeni, numeşte comisii de 

„„anehetă, din care fac parte: loan Moscu, Ştetan Belu 
-şi Costache Predescu. Ei vor lucra în unire cu epi- 
„Popii mânăstirilor şi «unii dintre cei mai cinstiţi egu- 
ineni aghioriţi»*). Mânăstirilor ]i se dă egumeni pe 

- zece ani, cărenduire deghizată către cine dă mai mult 
iui Aotă, Marelui Logofăt şi chiriarhilor». Epitropia Ş. 

- Mormânt, protestează, ce e drept, în: potriva âcestui 
“hip de a ferici Cotrocenii.-Nu i-a tolosit însă protestul 
!a nimic. *), : i 

  

Ca să-i pedepsească pentru acest protest, numâi con- 
ienesc comisiunile întocmite să ia socotelile Cotrocea- 
nului... Mitropolitul, episcopii,; Costache Filipescu, şi 
“xrisore Brâncoveanu fac cercetări.) Se institue asupra 
-“uotrocenilor o eforie compusă din Beizade Iorgu Ca- 
vagea, Episcopul Buzăului, Gr. Brâncoveanu şi Bă- 

  

1) Ibid. 694-5. i 
O lbia, 863, ! | Ă - 

3) Ibid. 14. - | 
4) Dbid. 18 şi 19, | a 

By lhid 21. E - Se | 
4%) Ibid. 96.
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leanu.') Bine înţeles, socotelile nu le descurcă nimeni. 
„şi niciodată. | 

- Se iau şi măsuri împotriva hirotoniilor prea muite.. 
dÎngreunarea, formalităţilor spre a dobândi hirotoaia 
nu este însă decât, «un mijloc de exploatare mai în-. 
demânatecă» 2). a 

In astă stare de decadenţă morală nu e extraordinar, 
că în chioşcul dela Herăstrău, «pe lumină de lună, nu 
se întâlnesc numai feciorii de boieri cu iubitele lor, ci 
şi dintre clerici».*) Un popă, dintre acei ce frecuentati 
chioşeul, se siinte chiar otensat, când păzitorul de acol:z 
îl mustră pentru reinfrânarea lui. Ga să șe răsbunz, 
popa ia la bătae pe gardian. li dă o bătae soră cu moartea, | 
de care îl scapă slugile Drului- Balli, care scoţ pe 
gardian din ghiarele popii, mai mult mort decât viu. 
Scandalizat, Vodă serie Mitropolitului că «l'a osântit 
pe popă să plătească treisute taleri despăgubire» : și 
“pofteşte pe Nectarie, «să-i facă. negreşit şi bisericească 
osândă, de acum înainte să numai poâtă săvârşi Sfin- 
lele Slujbe». «De nu ar î fost popă», Vodă l'âr fi osânţit 
:a spânzurătoare. €)- | | | i 

Nu ştim ce a făcut Nectarie, în pricina aceasta. (tu- 
noaştem însă chipul cum. protopopii credeau că poi 
stânjeni desfrânerea din popor: slobeau femeile uşoare. 
Ureche pretinde că, «pentu a-şi înmulţi venitul, pri=. 
topopii fac-un adevărat şantaj, acuzând fete şi fermei 
nevinovâie, care, ca să nu intre în gura lumii, plătesr- 
pe tăcute. Din astfel de venituri, sar fi îmfruptând chiar - 
şi episcopii. Spre norocul celor năpăstuiţi, santajuri se 

- încearcă şi asupra unei femei, sudită austriacă. Aceasta 
nu se lasă să fie jumulită; reclamă 5). Vodă atunci dă 
de ştire Mitropoliei şi ispravnicilor: de prin judeţe s. 

„«Că de-acum înainte nici protopopul, nici vreunul din -" 
preoţi, să nu îndrăznească a lua dela cineva şi, mătir 

   

   

un ban cu auimire de gloabă»€). . | | 
__Nunţile sunt. şi ele prilej de jumuleală. Mitropoiia . 
încasa din peciurile de cununie, dela 50 la 300 taleri, 

    

1) lbid. 34. 
2) Ibid. 48, 
3) Ibid. 57. . 
4) Caragea către Mitropolit la 25 Septembrie 1813; 
5) Ureche Op. Cit. 57-59. 
6) Caragea către Mitropolit la 18 Septembrie 1814.
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Protopopii iau toţi câte trei-zeci de taleri pentru un 
peci de acestea. «Unii din sărăcime î-şi vând vitele», 
ca să plătească peciul. Obiceiuri vechi erau să nu se 
ceară de peci mai mult de un leu şi zece parale. Ca- 
Tagea cere episcopiilor, să nu permită protopopilor 
lor a-lua mai mult de un leu şi zece, la nunta dintâi. 

“ La cununiile de al doilea le dă voe să pretindă doi lei 
- şi patru-zeci de parale; şi la cele de a treia oară, patru 

lei. Taxele acestea să le ia «numai dela partea; negus- 
torească şi prostime. lar pe boieri nu au a se supăra.) 
__Din documentele vremii, vedem că Vodă numise pe 
Vlădica, loanichi€ al Stratonichiei, eArhiereu staţornic 
şi nestrămutat întru viaţa lui, în epistăşia S. Biserici 
a Kretzuleştilory?). Intr'un alt act, către Arhiepiscopul 
Pogonianei, șe spune că biserica «Hanu Grecilor» este 
«metoh al acelei Arhiepiscopii». Ea avea în 1813, prăvălii 
şi venituri, care-au: fost uzurpate de un pretins ctitor, 
care a isbutit să facă Mitropolia să creadă că biserica 
era săracă și întreţinută de tatăl lui?). Biserica Dintro 
zi capătă dela Caragea, fiindcă: ceste lipsită de toate cele - 
trebuincioase, neavând nici enorie 4)», milă din vinăriciul 
domnesc. lără enorie era biserica Dintrozi în 1813; 
fără enoriaşi am cunescut-o noi în 1886, când locuiam 
în vecinătatea ei, şi fără enorie a-rămas, până ce în 
1914 a fost cedată comunităţii albaneze. - 
__Cu toate măsurile luate de Bănulescu, în zilele lui 
Caragea, se scoteau încă morţii în uliţă, şi se cerşea cu: 
ei bani pentru pogribanie. Vodă ca să pue capăt a- 
cestui urât obiceiu, porunceşte ca.pe cei săraci, să-i 
îngroape preoţii mahalalej, «cu cheltuiala dela cutia 
bisericii» 5). 

In Bucureşti erau, pe vremurile acelea, două schi- 
turi de călugăriţe. In jurul bisericii Ceauş Daviă (Icoana) 
erau două-spre-zece chilii de piatră, în care se adăpos- 
teau două-zeci şi patru de călugărițe. Potrivit cu ase 
zământul Mitropolitului Grigorie din 1773, schitul acesta 
îl cârmuiesc epitropii, aleşi din neamul cititoricesc al 
Băbeanului.€) In Dealul -Spirei, la Schitul Hagi Dima, 

  

1) Ureche Op. Cit. 59 şi 1059. - 
2) Ureche Op. Cit. 36. 
3) Ibid. 1253-24 şi 297. 
4) Ibid. 124. | 
5) Ibid. 333, 
6) Ibid. 445 -
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se strânseseră foarte multe călugărițe. Alitropolitul Do- 

sitei le strămută la Țigăneşti, un mic schituleţ, «du- 
hovniceşte supus năstavnicului dela Căldărușani, pe 
un ostrov înconjurat de apă». Acolo adusese predece- 
sorul lui Nectarie, şi pe călugărițele din schitul Turbaţi. 

La 3 Mai 1813, Caragea iscăleşte hrisovul Ţigăneştilor, 
aşa, cum Pa redactat Chiriţă Logofătul de Divan. Biserica 
în 'Turbaţi va fi deacum înainte a satului aceluia. Ia 

_schitul din Dealul Spirei (azi metohul Ţigăneştilor) 
va râmâne 0 iconoamă cu doua călugărițe, În chiliile 
rămase goale aci, se vor ine femeile ce au judecată cu 
bărbaţii lor,-la Mitropolie. La Ţigâneşti, viața va fi de 
obşte. «Nici ună din maici să nu ţie un lucru pentru 
osebita chiverniseală a sa, nici bani, nici ecaret, ci toate 

să: fie de obşte, iar trebuințele lor, după putere să le 
aibă dela obşte». «Să mânânce la trapeză, şi nu în 
chilie», Nici una să nu plece de pe cerşit, fără porunca, 
stariţei, şi pe care o va trimete stariţa, la vre-o tre-,, 
buinţă de obşte să nu se împotrivească» 1). Cu timpul, 
această mânăstire chinovială. s'a transformat în mân- 
năstire idioritmică în care orice maică trăieşte în chi- 
lia ei, din -venitul ei, şi cu ce îi mai dă şi mânăstirea. 
Mâncarea în deobşte, la trapeză, a dispărut de mult. 
Cazanul s'a desfiinţat dela 1882,iîn urma unei răzvră- 

tări în toată regula, împotriva Econoamei Daria. Răs- 
vrătirea aceasta era încurajată de GC. A. Rosetti şi de 
Pantazi Ghica. Adevărat este că se făceau abuzuri. 
mari ; dar tot rămâne regretabil că în loc a se pedepsi 
cele ce abuzaseră, sa pus capăt vieţii de obşte, în 
mânăstirile din Regat. Dar să ne întoarcem înapoi, la- 
călugării şi călugărițele din vremea lui -Nectarie. La 
Viforâta trăiesc călugăriţe multe. Asupra acestei mâ- 
năstiri, priveghere ctitoricească aveau Brâncovenii. 

Marele Vistier Grigore Brâncoveanu spune: că «dia 
pricina proastei ecunomii a starițelor de pe vreme, parte 
slabă şi neputincioasă», dela 1799, Mitropolitul Dositei, 
«cu ştirea şi voinţa ctitorilor» a rânduit epitrop şi pur- 
tător” de grije al mânăstirii, pe Nicolae, Logofătul Mi- 
tropoliei. Acesta cârmuieşte schitul până în 1810,*când. 
supărându-se, s'a lepădat de epitropie. 

a 1813, starita şi soborul îl roagă să reia epitropia, 

4) Lbid, 168-409, 
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“a unul ce câta epitropisit, a reclădit biserica cu chi- 
iile ei, şi a mărit venitul moşiilor schitului. Brânco- 
veanu roagă pe Vodă, să-l întărească iarăş ca epitrop 
pe Logofătul Nicolae;. ceia ce şi face Caragea, la 8 
Mui 1813.') Lucrurile nu se opresc însă aici. Mitropo- 
jitul depune pe starița lustina, şi instalează în locul 
ei pe Glăfira. Iustina nu se supune stariţei celei noi, 
“căreea, pe cât se vede, nici oamenii Mitropoliei nu-i 
dau ascultare. La Lăculeţe, un metoh al Viforâtei, în 

“care locuieşte Iustina, Glafira nici nu îndrăsneşte să 
calce. Domnitorul este pus în curent de acest conflict, 

“Şi cere avizul lui Brâncoveanu, ca unui ctitor. - | 
„Acesta, opiniază să se trimită acolo epitropul schi- 

tuini, ea împreună cu un credincios al Măriei Sale, să 
“cerceteze pricina. Vodă trimite pe Dumitrache Cioho- 
“tarul, care isbuteşte impreună cu epitropul, să împace 
pe călugărițe. Glafira îşi dă dimisia, din Bucureşti; şi 

„ Mitropolitul întăreşte iar pe lustina în stareţie, aşa cum 
“voia şi soborul şi Brâncoveanu. *Ctitorul roagă pe Vodă 
să o întărească prin poruncă domnească pe Iustina în 
stareție, ca una ce fiind primită de Măria Să şi de 
«iitori «nu prin a P. S. Sale Părintelui Mitropolit şi: 
acel exoflisis făcut fără ştirea lui, nu poate niciodată: 
a-şi avea puterea». Mitropolitul ar fi dorit, să nu se 
ceară Glafirei socoteală de ce a făcut şi cum a chiver- 
visit trebile mânăstirii, Aceasta nu mulțumea, însă pe 
„Frâncoveanu şi nici Caragea nu a încuviinţat. 2. 

Tot ca să pue rezulă în socotelile călugărești, Brân- 
“oveanu' obține dela - Vodă numirea lui Kir Gherman, 
Egumenul! Hurezului şi Vel Pitarului Nicu Vlădescu 
ca epitropi ai mânăstirilor : Surpatele şi Dintrunlemn ; 
așa că pe viitor stariţele nimic să nu mai poată face 
iără ştirea şi încuviințarea epitropilor.2) Logofătul 
Nicolae, epitropul Mânăştirii Viforâta, nu era el direc- 
torul cancelariei mitropolitane. Era desigur, un boernaş. 
înțelept şi cu mulţ tact. Dar întru cât la 2 Septembrie 
1814, șase logofeţi ai Mitropoliei erau scutiți de dăjăii, şi 
fiindcă, dintre aceştia, numai Pitarul loniţă capătă doi 
cutelnici: acest Pitar era prin urmare Logofătul cel Mate 
al Mitropoliei. Numele său stă în fruntea listei logo- 
feților Mitropoliei, şi în urmă-i sunt înşiraţi: Deftul, 

  

1) Ibid. 172, 
2) Ibid. 263—5 şi 267, 
3) Ibid, 272.
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_ Nicolae Logofătul, Cristodor Clucerul, Mincul Logoiăi - 
şi Şerban Logăfăt, cari primesc şi ei.dela Vodă câte. 
un scuţelinic. a | | 

Cancelaria Mitropoliei, era mult mai încărcată cu lu-. . 
crări decât este astăzi. Multiplele funcțiuni ce îndeplinea 
Mitropolitul, administraţia averilor Mitropoliei, şi con-. 
rolul real al administraţiunii avutului bisericilor dia. 

eparhie, - dau destul de lucru cancelariei. Călusării, mai 
ales, dau multă bătae de cap atât lui Vodă cât şi Mi-- 
tropolitului. £ drept, că tot ei le aduc şi cale mai fru- 
moase venituri ilicite. pi 

_ Impotriva, lui Neofit, egumenul schitului Zamfira, se 
tânguiesc femeile şi locuitorii din sat. Intr'o noapte sa 
dus-1la un sătean, cu oameni de ai lui care au luat ia 

“. bătae pe bietul creştin, apoi sa făcut nevăzut, Cu Vtori- 
Logofăt, trimis de Vodă; împreună cu Logofatul Mitrii- 
poliei, constaiă temeinigia, reclamaţiunii țăranilor, Se. 
hotăreşte -vânzarea lucturilor. rămase dela Neofit, ca 
să despăgubească pe locuiţori,!), 

„ ” Paisie, Starețul deia Vieroş, închidea pe Teoclit, pre-. 
' descesorui lui, ca ;să-i smulgă 3800 taleri *). 

ÎN 
Egumenul Râncăciovului, ar.fi vrut să treacă în s0co- 

-teală mânăstirii, ruşfeturile date de el Mitropolitului. 
Ignatie şi camefilor lui). i 

Caragea trimite pe Treti-Logofăi de Divan lopliceanii 
la Govora şi Arnota, să instaleze exumeni noi, cari din 
venitul ce se va alege, vor irebui să, dea ce se cuvire 

* spitalului dela cişmeaua Mavrogheni?), a 
Şi ciuma lui Caragea, bântuia cu furie, în timpul cânc 

atâta lăcomie se vădeşte la fetele bisericeşti de toate 
treptele. [n zadar, încearcă; Vodă să impue măsuri di”-- 
tate de igieră, Cioclii jefuiesc pe-cei morţi, şi răspândesi 
molima mai tare, Ca să-i disciplineze,. Vodă le dă-ur 
comandir. Polcovnicia de ciosli, boierie cu caftaz, 6. 
capătă Iordache Chebapce. Mitropolitul aruncă 0 Carte. 
de blestem, asupra, celor. ce nu se supun. nizamului înt-. 

„+ potriva, molimai*).- Din nou se vpresc imormântările. 
în curţile biserictor5). i 

1) Did. 109 şi-i, 
2) Ibid. 279. Se 
3) id, 289, a 
Di 
5) Did. 769 73, A a 

6) Îid, 781. | a
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De ciumă moare, în Bucureşti, un Arhiereu grec, 
îopiscopul Stavropolei ce trecea prin țară. Fusese găzduit 
în chiliile de la Stelea. Asupră-i se găseşte în numerar 
21.303 lei. Banii s'ar fi cuvenit Statului, potrivit unui 
hatişerif, ce dispune că episcopii supuşi otomani, când 
mor fără testament şi în afară de hotarele eparhiei lor, 
îi moşteneşte Statul în care au murit. Vodă dispune 
însă, ca banii aceştia să se dea spitalului de ciumați 
dela Dudeşti 1). Sa | 

- În toiul ciumei în Oltenia, ia 1815, se răscoală pan- 
durii. Dionisie Eclesiarhul îi numeşte hoţi. Ureche con- 
sideră revolta pandurilor, drept o mişcare naționalistă, 
pornită împotriva grecilor. Legenda _haiducilor olteni 
e favorabilă lui Ureche. Foarte probabil că pandurii nu 

- erau nişte simpli tâlhari: de drumul mare. A fost la, 
mijloc şi altceva, decât dragostea de aur, ceia cea 
mânat pe haiduci în codru. Suferințele prostimei, unel- 
tirile muscalilor, cari nu conteneau în a face greutăţi 
turcilor; chiar turcii, ei însişi doritori ca Vodă să nu. 
domnească mai: mult de trei ani, şi să lase loc altuia, 
gata a mitui paşaleie; toii aceştia au aprins răscoala. 
Că nu erau tâlhari de codru pandurii, a înţeles dela în- 
ceput Caragea. Aşa se explică, cum de, Iancu Jianu se 
înamorează o greacă din haremul : Doamnei; şi Vodă; 
nu numai că-l graţiază. imediat, dar îi cunună şi îşi 
înzestrează fină. 

Tot Caragea a trebuit să sugereze lui Galaction al 
Râmnicului, ideia să ceară grația lui Haidu Bulibaşea 
şi a căpitanilor : Păun şi Tâmpu, cu cetele lor de pan- 
duri. TBţi aceştia, sunt iertaţi şi trimişi în Gorj. 

„___ Aşa isbuteşte Caragea să ajunsă în al şaptelea an de 
doninie. Şi nu atât frica de a explică Porţei cum şi-a. 
agonisit, 0 avere colosală ; cât mai probabil convingerea, 
că mişcarea de liberare a grecilor de sub jugul otoman, 
va izbucni foarte curând ; îl hotărăsc să părăsească, pb 
neasteptate, ţara şi tronul. Se duce în Italia, ca să tră- 
iască în tihnă şi să ajute pe revoluționarii. greci. 

„În locu-i, vine la Bucureşti, iarăş, Alexandru Vodă 
Suizu. Unul din cele dintâi acte ale lui Sutzu, fu în- 
„depărtarea. lui Nectarie, dela Mitropolie. Il acuză unii 
pe Sutzu,. că a facut aceasta din dor de îmbogăţire. 
Ureche zice că : deşi «legalmente, pe Dionisie Lupu, Mi- 

: îns 

1) lbid. 975.
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tropolia, nu-l costă decât 2080 taleri, de fapt, a dobândit-o 
cu mare jertfă de bani. Dovadă, aduce faptul că lla- 

pion al Argeşului, trecând prin fața Palatului Domnesc, 

striga vizitiului: «Mână mă, că aci e pădurea Vlăsiei» '). 

Inlocuirea lui Nectarie, şi aşa, rămâne tot o măsură 

bună. 
Până unde mergea Nectarie cu arghirofilia, se vede. 

din procesul ce-l are la Divan cu Pitarul Velcea. în loc 

„să-i dea ce i se mai cuvine, îi mai cere 13390 de taleri, 

peste cei 33850, ce primise dela Velcea, sub cuvânt că 

a cumpărat proviantul adunat, «pe riziconpericolul său». 

Judecătorii constată însă că Nectarie concesionase lui 

Velcea tot proviantul adunat, şi că «de sar tace cer- 

cetare, Sar dovedi că Prea Sfinţia Sa, peste cei cinci 

taleri orânduiţi, a luat mai mult dela preoţi şi diaconi». 

Asa că e obligat să despăgubească pe Velcea de zaha- 

reana, pe care nu i-a predat-o, adică de vre-o 16.000 

de taleri. ?) ă | 
Ca să scape de Nectarie, Sutzu îl ia repede de tot. 

Intro Miercuri seara, în luna, lui Mai, îi smulge dimisia. 

A doua zi, chiar Vodă adună boierii de se înțeleg pentru 
numirea lui Dionise Lupu. cAm făcut Domnia Mea, Mi- 
ivopolit pe P. $. S. Kir Dionisie»,*) vestea Sutzu plin 
de -voioşie. li | | 

+ Sicu ce alai instalează el pe noul Mitropolit în scaun. 

În capul alaiului mergea Polcovnicul de podari şi căpi- 

tanii lui, gătiţi în capote roşii, călări şi urmaţi de podarii 
toţi. Veneau apoi sapgiii Agiei și cei spătareşti, tot călări 

sin roşu, cu oameniitlor. După ei, Portar Başa, cu por- 

tarii. Urma pe jos, Vel Aga «cu orânduielile Dumisale», 
însoţit de şase postelnicei şi de zapcii hătmaneşti, toți 

călări şi îmbrăcaţi în roşu. Gătiţi şi călări urmau ia 
rând logofeţii, postelnicii, pitarii şi Iuzbaşa Divanului. La 

„urmă, se iveau toţi protopopii cu arhidiaconii, preoţii şi 
diaconii, pe jos, înaintea caretei trasă de şase telegari,: 

şi excortată de patru ciohodari, în care stă Mitropolitul 

cu Marele Logofăt. Logofeţii închid alaiul *). 

Naum Râmniceanu, care a fost de faţă, scrie că a 
văzut «alaiul domnesc, şi în careta domnească trasă 

  

1) Ureche Op. Cit. 24. 
2) Ureche Op. Cit. X 268, 
3) Pitacul lui Vodă către ispravnici, din 15 Mai 1819. 
4) Ureche Op. Cit. XII şi XIII. 23.
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de şase telegari pe Arhiereu] Sevastei Dionisie «care ictiă 
în biserica Mitropoliei posomorât şi cu faţa jalnică». 

Nectarie era de faţă la. sărbătorirea urmaşului său, 
şi «au schimbât faţa, au îngălbenit» 1)... 

Dionisie Lupu, boernaş prahovean, era un bărbat în pu- 
terea vărstei, de vre-o cincizeci de ani.“Episcop titular a! 
Sevastei, dela predecesorii lui avea egumenia Tismzsi, 

„şi ceea a Dealului, mânăstiri bogate, pe care le cihirer- 
niseşte bine. Caragea, când l'a reintărit în egumen:a 
TȚismanei, spune că Dionisie .e acolo egumen pe viaţă, 

„şică cân toată viaţa egumeniei sale, socoteală să nu: s 
ceară» 2). Sutzu îi lasă mănăstirile acestea în stăpâni 

„şi după ce ajunge Mitropolit. Din această excepţional! 
favoare, Ureche trage concluzia, că Lupu a trebuii s 
dea parale multe Domnului. 
Sutzu dă lui Nectarie, ca să-l mângâie, mânăstiraa 

- Sadova, din Dolj, «cu ecarete, vii, moşii, robi şi orice 
“alte venituri, ca să le aibă în nestrămutată stăpânire 

cât va trăi». Fostul Mitropolit mai primeşte, din cutia 
lefilor, o' mie de taleri pe lună?). , 

Abia sfârşise Sutzu cu Mitropolia, şi iată-l în câr” 
cu Episcopul Buzăului. La 28 lulie, întăreşte de [i 
seop al acestei eparhii, pe Arhimandritul Gherasize, 

- «pământean Cinstit si destoinic», în locul lui iir Co::- 
“stantie, carele «au dat din însăş bunăvoia sa şi nesiiit 
paratesis în scris» ?). Totus, în. ajun, Constantie nu d 
misionase. In ziua aceea, Vodă îl ridică, prin mumba şir, 
din 'șcaun, ca pe «unul ce'sa abățut-în lucruri necu- 
yiincioase, ce cu totul suni în pofliva cinului şi ha- 
ractirului unui arhiereu». [l trimite la Tismana, să se. 

„ţie sub bună pază, slobod nefiind de a eşi de acolo» $). 
Constantie isbuteşte însă să fugă la Mehadia. De acoiu 
trece în Ardeal şi-se duce la Kişirău, să se apere. Pric 
muscali, Constantie aplanează confiictui. Sutzu îl pri- 
meştă şi îi dărueşte o.blană de preţ. Constantie, ia - 
rândul lui, se demite canoniceşte din episcopie. Ci, să 
se poată justifica în faţa ruşilor, Sutzu isbutise să's5- 
lidarizeze sinodul întreg cu el, în potriva lui Constaniie,, 
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1) Ibid. 475.. 
9) Ibid. X. A. 399, 
3) Ibid. XU şi XII, 28 N 4) Ibid. 19, 43 şi 95. 
5) lbia. 33, . . 
6) Pitacui lui Siza din 27 Iulie. 1819. .
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Arhbiereii, prin acte publice, cereau lui Vodă, «să scape 
neamul lui Christos de acest chip de om prefăcut în lup». 
Ei pretindeau, că Episcopul Buzăului duce «o viaţă 
netrebnică» !). | “ Se 

Constantie era decanul episcopilor din Ungro-Vlabhia. 
La Buzău întreținea, cu din ale sale, o şcoală şi un 

„spital. Contribuise la, întemeierea spitalului Filantropia ; 
şi, colaborase la redactarea Codului Caragea. În nenu-. 
mărate rânduri, luase parte la guvernarea ţării, ca 
membru în căimăcămie. În Grecia, la Zita, a întemeiat 
o şcoală primară şi un gimnaziu cu internat. Plătea 
acolo leaiă la trei dascăli, şi înzestrase gimnaziul cu 
o bibliotecă de 4000 de volume?). Ca Sutzu să se por- 
nească cu aşa patimă împotrivă-i, nu era destul amin= 
tirea, unor neînțelegeri: cu, el, din precedenta-i domnie. 
Gândesc că faptul 'că Episcopal Buzăului era «unul 
din membrii comitetului revoluţionar. grecesc din Bu- 
cureşti», şi sentimentele lui de grec patriot, au trebuit 
să îngrijească pe turci. Căci numai bizuindu-se pe 
Poartă, putea Sutzu să îndrăsnească a fi aşa, de energic 
cu el. Desigur că şi fraţii săi întru Christos aveau pică 
pe el. Semnificativă e surgiumirea lui la Tismana, unde 
stăpâneşte Mitropolitul Dionisie. Apoi, dacă fără dor 
și poate cheltuise mult, cu aşezăminte şi opere de hine- 
acere , nu se poate zice că nu era şi un straşnic strân- gător de bani. După depunerea sa, clădeşte la Mehadia o bisericuţă, în mijlocul parcului, unde este astăzi pa- vilionul muzicei?). Mult cheltuise în călătoriilece făcu lă Mehadia, la Braşov şi în Basarabia, Şi cu toate astea, la moartea lui, pe lângă un foarte bogat arhie- raticon, tacâmuri grele. de argint, blăni de samur, san- 
seap, Silivin și ghermesut, mai rămân moştenitorilor hai 43.000 + (23.000 + în numerar şi 20.090 4 creanţe). O avere colosală pentru timpul acela (1827)+). 

In Octombrie 1820, moare şi primul Episcop al Ar- seşului, Iosif, In locu-i, Divanul alege pe Ilarion, com cu ideie, pe care îl ştim că este cu frica lui Dumnezeu, irnpodobit cu învăţătură, cuvios, cu smerenie şi des- 

a 

2 LC, Filitti. Op. Cit. 13038 
3) dud. 137, 
2 Did. 140. 

2 Bis, Ort. Rain. SUI. 673 şi XXYIH, 5216 şi 640,
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toinicie», !) Cu chipul acesta, în zilelele lui Sutzu, doar 
la Râmnic mai păstoreşte un grec. : 

In scurta sa Domnie, Sutzu cârmuieşte Biserica, pe 
rincipii chezaro-papiste, ca un autocrat. Pe doi popi 
in Teleorman, «ce s'au arătat cu fapte netrebnice»: 

Vodă «hotărăşte să, li se ridice darul preoţiei. FI îl tri- 
mite surghium la Căldăruşani», şi peste o lună «ii 
iartă) 2. . > 

Dionisie e criticat de către Ureche, fiindcă a găsit 
«un alt mijloc de culegere de bani». 'TTrimitea la fie 
care metoh; câte un călugăr «Embaticar». Embaticarul 
vărsa jumătate din veniturile metohului, la Mitropolie. 
Restul îl păstrează pentru el şi, vezi Doamne, pentru 
întreţinerea metohului. 5) Neascultările călugărului Ghe- 
rasim, Embaticarul Strihareţilor, şi stricăciunile ce face 
mânăstirii şi proprietăţilor ei, Enache Vardaca, Em- 
Dbaticarul Strehaei, arată că ideia cu embaticarii, nu era 
lericită,. . | 

Mai bine inspiraţ se arată Dionisie, când - hotărăşte 
să nu se mai hirotonisească preoţi de cât cei eşiţi din 
şcoala lui Lazăr. «Pe ori carele au venit spre această 
cerere a preoţiei, lam orânduit la acea şcoală... şi 
aducând mărturie dela Arhidascălul acelei şcoale, că 
e destoinic a-şi dobândi dorinţa... eu însumi îmi pui 
mâinile pe capul lui, şi îi dau harul în dar»; scrie 
Mitropolitul lui Vodă. Îl înştiinţează, că şi fraţii epis- 
copi, sunt într'o cugetare cu dânsul; şi «vor fi urmă- 
tori întru toate, şi întocmai celor mai sus zise aşezări». 
Dar fiindcă fraţii arherei, «sunt oameni neputincioşi şi 
supuși morţii»; roagă pe Vodă să dea un hrisov «la 
pricina hirotoniilor». Anaforaua aceasta nu poartă de 
cât semnătura lui Dionisie şi a Argeşiului. Probabil, 

„ ceilalţi frați episcopi, nu erau prea încântați de a se 
mărgini la birotonirea numai a celor ieşiţi din şcoala, lui 
Gheorghe Lazăr). 

De lăudat este Dionisie şi pentru ostenelile ce-şi 
dă, ca să pue capăt datoriilor de pe la eparhii. 
Haportează Domnului că fraţii episcopi i-au declarat, 
fiecare, că obşteă episcopiei sale «e slobodă de avli- 
cească datorie». Mitropolia nu datora decât 45.000 taleri 

  

1) Ureche Op, Cit, 37, | 
9) Ibid. 44, , 3) Ibid. 32. 
4) Ibid. 58, _
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depe vremea lui Dositei, şi 31.000 taleri, datorie facută 
de Nectarie. Cere să se legiuească, că episcopii nu pet îndatora eparhiile lor, decât în anume cazuri, şi 
cu îndeplinirea formalităţilor cuvenite. Vodă aprobă propunerile Mitropolitului. Ba obţine şi un firman 
„dela Poartă, în pricina asta. Agenţii austriaci şi pru- 
sieni intervin, dar cu toate astea măsura rămâne în 
picioare.!) IE . 

Dintrun pitac dela 29 Octombrie 1819, către Caima- 
camul Craiovei şi ispravnici, vedem că Sutzu plănuia, 

„«o bunătate folositoare monastirilor». Cerea, în acest 
Scop, să i se raporteze amănunţit, de fiecare monastire, 
cine o cârmuieşte, ce venit are, ce embaticuri plăteşte egumenul şi până când ste embaticar. Vroia să ştie cum ţine monastirea, câţi călugări. trăiesc întrânsa, şi în ce stare sunt -ecareteie. Doreşte să cunoască imo- bilele monastirii, venitul ce ar putea :produce, şi dâto- riile ce-le apasă. Ureche crede, că toată bunătatea nu era decât. gândul la, o. novă impunere a egumenilor. Raporturi nu pare să i se f trimis ; căci peste un an, Vodă dojeneşte pe cârmuitorii judeţelor, findcă nu au dat urmare poruncilor lui. Intru cât în Decembrie, Sutzu cade bolnav, noi nu mai putem şti dacă se gândea, îa- îradevăr, la o râformă . serioasă sau numai lă un nou mijloc de îmbogăţire. pe 

n zilele lui, Eforia Şcoalelor trimite tineri să învețe «18 Pizza, în Italia. ntre cei trimişi, Mitropoliţu! „2 i ut clerie tânăr, care promitea mult, pe Eufrosin iii 
&. 

”» “anuarie '1820, Episcopul Râmnicului e aşezât Tei ru mpef epitropii, ce va: purta, grijea pavajului „i o din Craiova, Epitropia aceasta arei'să - 
„A lefile slujbaşilor. craioveni, şi o sub- 
iu stirea Obedeanului. Din epitpopie fae 
   

  

: în. si boierii divaniţi. Casieri ai epitro- . pia .. „i Băluţă Loan şi Kir Hagi Enuşi?). Cu tn, Galaction ajunge să prezideze în- treaga .: o Or amă: că otel vedea şi de ali- mentarea „ .... „0%. Este aşa fiindcă, de fapt,. Episcopul ..:: . .-.:. i are scatinul în Craiova, în metocul pe ..::::. - a clădit Palatul Justiţiei. In ziua cână .., . . cau doiani dela solemna - 

1) Did, 46—57,— 9). / 
N ii - Ț 
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intrare a lui Sutzu în Bucureşti, la 19 Ianuarie 1821, 
se răspândi vestea morţii sale. Domnul era bolnav de 

 brâncă, dela începutul lui Decembrie.: Svonul că a fost 
"otrăvit, nu pare să aibă un temei. In jurul agoniei sale, 
s'â. petrecut însă o deamă reală. Cinci zile, Doamna, şi 
casnicii curţii, au ascuns moartea lui Vodă, în nădejde : 

__că vor isbuti să dobândească suctesiunea, tronului, 
pentru Beizade Nicole, fiul cel mai mare al Domnului. 

Sulemenit, cu roşu pe obraz, cadavrul bătrânului - 
Domnitor era. dus în fiecare. zi la fereastră, să-l vadă, 

- poporul, şi să creadă că “trăieşte. În odaia mortuară se 
“făcea foc măre, pentru ca norodul: să rau bănuiască 
nimic. Cu toate astea, taina nu sa putut păstra; şi în 
ziua de 19 moariea lui Vodă era oficial cunoscută. 

Alexandru Sutzu, este. Domnul care a pus capăt 
şirului de arhierei greci, cari au cârmiit Ungro- 

“Vlahib. El a readus în scaunul Mitropoliei un pă- 
_ mântean. Este şi singurul prinţ, din toți ce au domnit 
asupra Principatelor, îi secolul al XIA, care a murit 
pe trona. : a i , 

Mare iubitor de alaiuri, a avut, la moarte, un alai 
__ce nu se văzuse de mult în Bucureşti; o îngropăciune | 
ce nu s'a reînoit. . A a 

Alexandru Nicolae Sutzu Voevod, Dont si Stăpânitor 
a toată Țara Românească; a fost îngropat la S. Spi- 

a, „“tidon. -Dela Palatul Domnesc din str. Academiei, cor- 
RI iezi] funebru a, pornit spre Biserica 5. Spiridon, în 

„cântări ale popilor şi cântăreților, +Urmat de oştirea, 
cernită, convoiul, însoțit de boietii ţării, de popor şi 
negustorime, pe viscol, prin nămeţi, a ajuns la locul de 

- veşnică odihnă. Consulii puterilor străine, din pricina -. 
gerului, fug din biserică, înainte, că, în salve de puşcă, 
domnescul câdavru, blagoslovit de Mitropolitul Ţării” 
să se fi scoborât în mormânt. -. . jr 

Cu Alexândru Sutzu, în mormântul dela, S. Spiridon 
sa pogărât şi domnia fanariotă. În cei din armă nouă. 
ani, ai acestui: recim, influența Bisericii nu peea era . 
considerabilă. ')f«Scăderea evlaviei nu era însă aşa de 
mare, în cât să sleiască isvorul def înavuţire al biseri- 

- caşilor). ) Când, în interesul. igienei şi al ordinii, 
„_ «Vodă oprea-a se âduce bolnavii la daruri», mulţimea 

“a. murmură. Mult mai uşor, se supune tă, păstorilor duhov- 

    
1) Îbid. X. A. 5 şi 6. —2) Lbid. 62, 

x
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niceşti ori cum sunt ei. Stăderile lor, le văd mai bine: 
străinii. Consulul Angliei în Principate, se revoltă în 

“față decadenţii. clerului înalt. «S. Sinod, scrie Wel- 
kinson, e compus din Mitropolit şi episcopi. Este tri- 
bunalul cel mai corupt, din toată ţara. Departe de a. 
"avea, o tendinţă morală, actele şi deciziunile lui, par 
„calculate numai să încurajeze depravarea, şi decadența: 
socială». ! | 
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CAPITOLUL V 
—— 7 

ZAVERA .. 

; a 

A, doua, zi, după ce moartea lui Sutzu fu cunoscută ; 
eteriştii pornesc pe Tudor Vladimirescu peste Olt, să-şi 

- adune pandurii. Din ziua de 20 Ianuarie 1821, începe 
în ţările române revoluţia, ce se sfârşi în Septembrie 
1822, cu înălțarea lui Grigore Ghica pe tronul Ţării 
Românești, şi a lui Ioan Sturdza, pe cel al Moldovei. 

. Acest interval, în care România a trecutprin multe 
şi grele încercări, a fost. vremea Zaverii, 4 răsmiriţii, 
ce puse capăt domniilor.străine în Principate. 
Românii nici când nu s'au resemnat a fi raialele 

„Porții. Câtă vreme, în Bucureşti, şila laşi, au domnit 
prinți români ; Principatele au fost cel mai sigur sprijin 
al Europei creştine, în toate încercările ce a făcut să 
isgonească pe urmaşii lui Mahomet, din Constantinopole. 

Neputând să facă din ţările române paşalâcuri ; ca: 
să se pue la adăpost, turcii au găsit cel mai nemerit, 
să trimită dintre grecii credincioşi Sultanului, să dom- 
nească Aa Dunăre. Lăcomia de argint a Sultanului şi . 
a paşalelor sale, a transformat Domnia într'o arendăşie 
din cele mai urâcioase, dar nu arghirofilia turcilor, ci 

"neîncrederea, ce le inspirau românii, au hotărât pe turci 
să dea cârmuirea Principatelor pe mâna fanărioţilor. 
Din: panctul de vedere turcesc, era şi asta o soluţie. 
Grecii fanarioți aduseră servicii Porții, în diplomaţie. 
Dându-le lor Domnia peste români, îi răsplăteau, şi pu- 
teau fi oare cum liniștiți. Născuţi şi crescuţi în 
Constantinopole, cu familia şi averile lor în Ţara Tur-
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„cească ; frica şi interesul, îi îndemna pe fanarioți să 
rămâe credincioşi turcilor. , 

Din nenorocire pentru turci; nici frica, nici interesul 
nu încheagă legături trainice. Numai iubirea şi stima, 
seciprocă, fac să dăinueâscă legămintele, care — ca şi 
tratatele — nu ău nici o valoare, când nu au la temelia, 

« jor dreptatea. Adevărul acesta, scapă din vedere până 
“în ziua de azi, popoarelor mai culte şi mai civilizâte; 
decât turcii. Mai curând sau mai târziu, nesocotirea 
acestui adevăr se răsbună însă cu putere,„asupra celor . 
„ze-l nesocotesc. Ma 

Dela început, şi aproape necontenit, fanarioţii au trădat 
pe turci; fie în favorul Germaniei sau 41 Franţei, fie 
“ai ales în cel al Rusiei. - 

Turcii făceau o viaţă de nesuferit grecilor. Nu se putea, 
prin urmare, cere grecilor să iubească pe asupritorii lor. 

Incă şi: mai puiin erau îndrăgostiţi de turci, românii. . 
Niciodată nu s'au învoit ei cu turcii, lipsiţi de inteli-. 
genţă, lacomi: şi cruzi. Sufereau ei mult de-pe urma, 
fanarioţilo ; dar, să nu exagerăm, fanarioţii erau creştini. . 

” Vexaţiunele lor erau dureroase, dar se ştia în România 
. “că turcii luau grosul. Grecii erau intermediari,sarendaşi - 
cari încasau birurile şi angaralele, din care se înfruptau 

„Şi ei, dar care înbogăteau Stambuhil. - 
„ Românii ca şi grecii nădăjduiau într'o mântuire. Fan- 
faroni şi grandomani, grecii visau lucruri mari. şi 
închipuesc, că pentru ei va reînvia Imperiul Bizantin. 
Cu ajutorul Bisericii, o să grecizeze pe toţi creştinii. 
din Carpaţi până în Bosfor, ca să facă un singur popor 

__de'o lege şi o limbă. Mai înaintea ungurilor, grecii 
„au fost stăpâniţi de monomania, desnaţionalizării po- 

poarelor vecine. Este drept că religia comună, numirea 
de sreci cu care desemna Apusul pe toţi creştinii din 
Peninsula Balcanică, vechimea şi clasicitatea, civiliza- 
țiuriii eline, i-a putut face să crează, un moment, lucrul 
mai uşor. şi mai puţin odios' decât era. 'In tot cazul, 
concepțiunea panelenică, oricât de nebună şi de odioasă, 
nu ra o concepţiune aşa de chimerică, cât a fost 
maghiarizarea. Au dat greş amândouă; pentru că le- 
gile firii le-au stat în potrivă. | 

„ Uniţi prin ura în contra turcilor, grecii şi românii 
*-sperau să fie desrobiţi de muscali. impăratul Alexandru, 
un sentimental romantic, era înconjurat de greci. Boierii 
români, îşi aveau ochii la el. Poporul de jos, clerul 

" anai ales, vedeau în Pravoslavnica Rusie, fireasca pro- 
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teguitoare a neamului românesc. Când Rusia a răpit 
Moldovei Basarabia, au fost şi români mâhniţi că nu - 
isbutise Alexandru, să alipească de ortodoxa Împărăţie, 
„amândouă principaţele. Cu chipul acesta, românii scăpau. 
şi de turci şi de greci. Aceasta era mentalitatea, de 

după congresul din Viena, când — după răpunerea lui 
Napoleon — creştinii din Peninsula Balcanică, vedeau. , 

- 3n Alexandru I, pe Mesia al lor. Îl credeau a tot puternic, 
“Şi stăpânit de o nobilă ambiţie, cu totul desinteresată.. . 

Alexandru !, era un suflet ales. Misticismul lui e: = 
cunoscut. Avea şi porniri liberale. Ştiute sunt sfor- 
ţările ce a făcut, pentru ca în Franţa să domnească re- 

- gimul parlamentar. Incencări liberale, timide, dar destul 

: în Rusia, după sfaturile lui Speransky. Asculla, fără. + 
de serioase ca să sperie “pe. cei îndărătnici, făcuse şi 

să se încrunte, pe Ruxandra Sturdza, când îi-mărturisea 
ideile ei republicane. a 

O copie, mai slabă a lui Alexandru Pavlovici, a fost. 
şi Alexamdru Ipsilante. A a - 

Viteaz, inimos, nu prea inteligent, şi absolut lipsit de . 
tact, fiul lui Constantin Vodă, luă asupră-şi o sarcină. | 
mai. presus de puterile lui. Omul, ca şi momentul des- « 
robirii gfecilor, nu fusese bine -ales. a ” 

Ardea, Ipsilante de foc. Patriotismul lui şi a lor săi, 
este măi. preșus de Grice laudă. Toţi şi-au dat pâinea 
dela gură în folosul patriei robite. Era liberal. Voia o. 
Eladă : deinocratică. Vedea România, reorganizându-se 
“«pe temelii solide şi neclintite, înălțate prin desăvârşita 
ascultare a S. Evanghelii». Sfătuia pe români, să în- 
credințeze domnia «unui pământean, şi nicidecum unui. 
străin». Proconizează separarea puterii legiuitoare de - 
cea executivă, Era partizanul sistemului bicameral. «De- 
putajii Națiunii, să se aleagă din toate clasele Națiunii» ;.. 
şi «dările să nu se otânduiască, fără ştirea, lor». Pro- 
povăduieşte. întemeierea unei armate regulaţe şi şcoa- 
jelor de învăţământ mutual). - 
„La fel gândea şi pentru Grecia. Era convins că. 

Rusia nu va permite, să fie grecii sdrobiţi: Inainte de 
a se pune în fruntea; mişcării, fusese în audienţă la. 
Alexandru. 

  

1) Proclamaţia lui Ipsilante către românii din 20 Aprilie: 
1821. Vezi C. D. Aricescu. Istoria Revoluţiei Române din 1821... 
II, 154, 
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* — Nu visezi decât patrie. Bine! O să aibi odată pă" 
trie, Nu aşi muri linişţit, dacă n'aşi face ceva şi pentru 
bieţii mei greci. N'aştept decât un sema din Cer, de Sus. 
O să-l văi 6u, sau rhi-l vor arăta grecii. Mai întâi însă, 
să se facă vrednici de fericirea după care" oftează. Să, 

„pot zice Europei: vedeţi, cer liberiatea şi... 

x 

„— 0 cer, Sire. Credincios interpret, al dorințelor lor, 
îndrăgnesc să le pun la picioarele. Maiestăţei Voastre. * 

— O să mă gândesc. Cu o ghiulea asvârlită în Dunăre, 
Bag în foc Europa toată. e N E 

— A! de ar cădea o privire a Maiestăţei ' Voastre, 
peste tara mea... ; E 
— Numai să se mişte cineva în Grecia ; şi cazacii mei 

„vor alerga în ajutorul lor. 
Acestea au fosi ultimele cuvinte ale Ţarului. O spune 

Ipsilante, într'o scrisoare ct a adresat la 14 Ianuarie 1828, 
Impăratului Nicolae Pavlovici, fratele și urmaşul lui 
Alexandru. Scrisă cu şeapte zile înainie de moartea 
lui. Ipsilante, scrisoarea aceia merită crezare. ” 

Dealtfel numaiaşa se explică rolul pe care Pa jucat, la 
“pregătirea mişcării, Pini, reprezentantul. Rusiei. în . Bu- 
cureşti, ” | ! 

Dacă, mai pe urmă, Rusia a părăsit pe: Ipsilante; 
pricina e că, s'a întâmplat de a isbucnit revoluţia gre- 
cească, odată cu revoluțiile din Spania, şi dela Napoli. 
Diplomaţia vedea întrânsa o; fiică a“ fracmasoneriei şi 
a carbonarismului. Aşa prezentând lucrurile, a isbutit 
„Metternich, la, Leibach, să atragă pe Țar în vederile 
“sale. Nu puţin a contribuit la, aceasta, şi gelozia dintre 

„Capodistria şi Ipsilante.. Cel dintâi, mai prudent, dar 
„tot atât de ambițios cât şi Ipsilante, nu â dat atunci 

„ grecilor concursul la care se adăstau. Cu multă dibăcie, 

"-«La sfârşitul leatulu 

S'a rezervat pentru un moment mai fericit. 
Stângăeia lui Ipsilante, lipsa să de experienţă şi 

anturajul lui -păcătos, au făurit dezastrul aventurii 
din 1821.» e 

Eteria fusese intemeiată lă;,Odesa, de Riga, Xanto şi 
Scufa. Orsănizată în felul societăţilor segrete din Apus, 
foarte curând ajunse să aibă douăsute de Phii de membri. 

820, Eteria, lucra, “ta Moldova, 
prin Mihai Vodă Sutzi, cu cei de pe lângă el miniştrii» ; 
zice Naum Râmniceanu. a E 

La Bucureşti, Alexafdru Vodă Sutzu «n'avea nici o 

  

“cunoştinţă de proectele Eteriei». Celui însărcinat să-l 
ispitească în direcţia aceasta, Domnul, «i'ar fi răspuns
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că, în starea actuală, succesul nui se pare cu putinţă».. 
Beizade Nicolae Sutzu, spune că eteriştii «socoteau cu 
moartea lui Vodâ». «Se pretinde că moartea tatălui meu, 
a fost grăbită sau provocată de medicii cari îl căutau, 
și cari. făceau partie din Eterie». Fiul: lui Alexandu 
Vodă «nu poate nici să confirme, nici să tăgăduiască, 
alegaţiunea aceasta» 1). . „ - | 

„.. La Samureaş, sub Dealul Mitropoliei, se adunau ete-- 
“ riştii bucureşteni ; pe când Sutzu zăcea de moarte. Acilea, 
a fost găzduit 'Tudor Vladimirescu. Din curtea lui Sa- 
murcaş a plecat el în Oltenia, a doua zi de ce sa 
auzit că Sutzu murise. | | 

” “Trecut de 40 ani, după unii ajuns la 50; Slugerul 
„. Tudor Vladimirescu, născut în munţii Gorjului, şi crescut 

__ în casa Glogoveanului, făcuse vitejii în luptele pan-: 
- durilor cu tureii. Pe vremea răsboiului Ruso-Turc din 

1806, băgase groaza în păgâni. Ţarul îi dăruise Crucea 
„ordinului $. Vladimir şi rangul ostăşesc de praporgic.. : 
Vătaf al plaiului Cloşani, el cârmuia satele dela gra-" 

„__nița apuseană a Olteniei, şi învârtea negustorii în Tara. 
_> 'Turcească şi Ungaria. In călătoriile salespână în Viena 

şi la Bucureşti; Vladimirescu îşi mărise cunoştinţele, 
interesându-se de ale politicii. Epopea lui Napoleon. 
şi, mai cu osebire, înălțarea lui Cara-Gheorghe şi Miloş 
Obrenovici, îl făcea să viseze. Abuzurile slujbaşilor—boeri 
toți—îl supărau ; nedreptăţile celor mai mari, îi scoteau. 

„din fire. Popular în Oltenia, agenţii Rusiei, ţineau seama 
de el. li dau un rol de jucat în răscoala popoarelor 
creştine din Turcia. Pentru noi, este neîndoios: că, în | 
călătoriile sale, el s'a fost pus în relaţiuni şi cu anu- 
mite cercuri revoluţionare. Numai,aşa se explică tonul 

__ proclamaţiunilor lui. Rusia nu i-a putut însufia duhut 
1 acela , 

După sfaturile lui Pini, el nu ar fi putut să vorbească 
poporului decâi de $. Cruce, de Pravoslavie, şi de pă- 
gânii asâpritori. Eteria nu avea. decât un caracter gre- 
cesc, naţionalist. In proclamaţiile lui. tudor însă, se 
iveşte un ton ce nu era al':Eteriei, şi care a displăcut 
muscalilor şi băbrimii. Astăzi se spune că Horia, iă 
Viena, a; stat sub influența masonică, Dr. Molnar, 
sfetnicul lui, era fracmason. Mâiriă,:;foarte posibil, să. 
găsească cineva dovada relaţiunilor lui Tudor cu vreun 

    

   

1) Prince Nicolas Soutzu, Memoires, 37. . 
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revoluţionar, ori fraemason, locuitor al Vienei, ascuns 
da Buda, ori pripăşit în Orşova, sau chiar în Oltenia. 

Vladimirescu, cu siguranţă, era înţeles cu Eteria. 
“Naum Râmniceanu, spune că eteriştii, «ştiind că Vladi- 

+ 

A 

+ 
1, 

“mirescu e român, nu-i descopereau cugetarea lor» ; şi 
-Că, prin urmare, el nu cunoştea, «cele mai adânci unel- 
“tări ale complotului grecesc». Pentru eterişti, Vladimi- 
zescu era un aliat folositor. Prin el voiau să răscoale 
pe români, aşa cum se gândeau să ridice pe sârbi prin, 
„Miloș sau Cara-Gheorghe, şi pe bulgari prin Vlădica 
„din Filipopele. a 

Ureche are foarte mare dreptate, când socoteşte «ero- 
nată afirmarea înțelegerii boierilor cu Tudor». La 30 
Januarie, ei se grăheau să arate Porții, «mişcarea lui 
“Tudor, ca o mişcare vătămătoare obştiei şi tâlhărească»). 
-«Măcar că eu nici asupra tagmei boierilor nu sunt rău 
-voitor»,; zicea Vladimirescu Vornicului Nicolae Văcă- 
“Sescu, trimis în Oltenia, să-l combată. ! 

La drept vorbind, boiernaş el însuş, cu casele lui, cu 
-stânjenii lui de moşie, cu morile lui, Vladimirescu nu 
era, şi nici că putea să fie un anarhist. Dela, început, 

„în jurul lui mişună boierii cei mărunți şi boiernaşii. 
“ Protipendada, boierii cei mari,.nu au fost niciodată, 
prieteni Vladimirescului. Ce doreau boierii cei mari, era, 
“să scape de greci şi să guverneze ei şi numai ei, pe 
„placul. ruşilor dacă se poate; cu autorul turcilor dacă 
nu aveau încotro. 

Vladimirescu voia şi el să guverneze. Incântat ar fi 
fost să cârmuiască cu pandurii lui şi cu boiernaşii ce i 
se arătau prieteni; la nevoie era gata să guverneze şi 
împreună cu boierii cei mari. "Principalul său ţel era să 
“poruncească el, care voia ocârmuire românească şi 
«dreaptă. Dorea să cârmuiască răsboindu-se cu turcii, 
dacă Rusia îi venea, în ajutor. Ca şi Miloş Obrenovici, 
ea gata însă ae înțelege şi cu Turcul, dacă nu se 
putea altfel. , 

Cu aşa gânduri era fatal, să orupă cu Eteria. De nu 
ar fi făcut greşala să dea voe, la început pandutilor 
să-şi ia ei înapoi cu ce au fost neîndreptăţiţi, dacă mai 
târziu nu punea âtâta, asprime în pedepsirea abuzurilor 
făptuite de pandnri: Vladiniresatu nu pierdea dragostea 
.căpitănilor săi. De se retrăgea în Oltenia, în monastirile | 

- 

  

1) Ureche Op. Cit. XIIL 17. '
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pe care le întărise, e foarte cu putinţă să £ ajuns, a. 
„se înţeiege: cu turcii, şi să domnească. Dacă împrejurul 
iui Îpsilante, nu ar fi fost şi de cei ce vedeau în 
Tudor, Vladimirescu, un compeţitor la tron; Ipsilante” 
ar fi dfcultat poate pe Căpitanul Iordache Olimpianul, 
şi se înțelegea cu Tudor. în Oltenia, amândoi uniţi, 

- "puteau să reziste ani întregi. Soarta grecilor şi a ro- . 
“mânilor, ar fi fost mai. fericită. a. 
„Aşa cum au urmat lucrurile, rolul lui Viadirnirescu 
rămâne, pentru unii, neînțeles. Ipsilante. şi-a pătat cin- 
stea, prin uciderea lui Tudor; şi la Drăgăşani, oştirile 

% lui Pau dat de ruşine. | 
„.Nu e mai puţin adevărât însă, că răscoala lui. Vla= 

- dimirescu, însemnează ridicarea românilor în tontră 
“domniei străine şi a abuzurilor cârmuirii. Ipsilaniesa 
„pus şi'el scânteia din care a isbucnit focul, ce avea să, 
-desrobească pe. greci. Tudor Vladimirescu rămâne un 

i, simbol. Scriitorii greci cinstesc memoria lui Ipsilante. 
„» Istoria, care nu cunoaşte patimi, trebue să deă amân-. 

-dorora ce este al lor. Amândoi au pus mai presus de 
„Orice, interesele neamului din care eşiseră. Amândoi, 
.„din pricina scăderilor lor, au fost întrânţi de soartă. 

Suferințele ce au urmat, depe urma pasului lor, a: 
făcui pe unii continiporani, să-i judece asvru. «Rebeliştii» | 
au fost măcelăriți de turci; satele şi tâtgurile jefuite. 

„Măcelul, atât de drag turcilor, a ţinut zile întregi. Când 
«ordinea, a fost restabilită», Husia şi-a reluat rolul de. 
apărătoare a creştinilor obidiţi. Iataganele turceşti, cre- 

„* deau cei din Petrograd, că vor fi ucis duhul naţional 
şi liberal, dintre 'greci şi români. Ţarismul putea acum, 
în numele Crucii bizantine, să-şi întinză ghiarele pe 

-vecie:la gurile Dunării şi'n Elada. Doar' pentru asta se- 
făcuse Zavera. Vladimirescu ucis, lpsilante în temniţă, 
diplomaţia, putea să lucreze. Ea a isbutit să întemeieze 
Protectoratul Ţarului în Principate ; şi regența lui Ca- 
podistria, în Grecia, - - . 

Până âtunci, să vedem carea fost rolul Bisericii, pe: 
„timpul Zăverii. Mitropolitul - Veniamin Kostache, era de | 
mult câştigat pentru emanciparea grecilor. La 1806, el 
blagoslovea înfiinţarea în laşi, a societăţii «Adelfatos» ;: 
“una din multiplele societăți premergătoare. Eteriei 2), 
Mai toţi istoricii cred, că Veniamin făcea chiar parte: 

  

4 4 

1) Ureche. Op. Cit. VIII 742, i 
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„lin Eterie. Fiind dată educaţiă - grecească ce primise, . 
'şi întru cât a putut fi convins că mişcarea era patro- 
nată de Rusia ; era natural ca Veniâmin să âibă simpatii 

* „Pentru Eterie. Slujeşte singur Te Deumul, poruncit în - 
„cinstea, lui Ipsilante. In ziua aceea (27 Februarie 1821), 

el blagosloveşte sabia, pe care o scotea din teacă Ip- 
silante, ca să se răsboiască cu turcii; şi îl încinge cu ea 
„sărbătoreşte, ca pe Arhistratigul Crucii Dreptmăritoare. 

E drept, că în ajun obținuse o invitație cominatorie, 
-imenită, să-l acopere de orice răspundere. «Mâine să vii 

la, Biserica, Trei Ierarhi». Să nu aştepte altă poruncă. 
«Pentru că la aceasta vrând, sau nevrând, vei merge». 
Aşa îi scrie Balanos, dig «porunca Prea Inălţatului de 
Dumnezeu-Păzity. Că porunca aceea era. numai o for- 
malitâte?), se cunoaşte; din aceia că: în loc de a se 
simţi jicnit, Mitropolitul ia asupră-şi, să întreţie pe chel- 
tuiala lui, un soldat din ai Eteriei. Tot în 'ziua aceea - 

“el trimite lui Ipsilante, patru telegari 2). Arhistratigul 
îi mulţumeşte imediat, pentru tot ce fâce «pentru bi- 
nele comun». -Eteriei îi trimiţe 10.000 lei; si Comitetul 
mulţumeşte Mitropolitului pentru tot ce «de bună voie 
a dat ajutor la eliberarea Eladei» ). . 

Dela 29 Martie, Veniamin „conduce Căimăcămia in- 
stituită de Sutzu, în ziua plecării sale din ţară. Când 
primeşte deia Consulul Rusesc, prin Iordache Rosetti- 
Roznovanul, cartea patriarhală ce afuriseşte pe Sutzu 
Şiape Îpsilante ; €l o trimite cucernicilor economi şi 
protopopi, ca «să se cetească în auz», precum şi că 
«din ai noştri nimenia până acum nu s'a abătut la to- 
Vărăşia acestor răsvrătitori» ; «şi deacum. înainte să se 
ferească». Celor bisericeşti le porunceşte: «nici a po- 
meni mai mult prin biserici, numele acestui de curând 
„depărtat dela noi, Domn». 

: În ultima zi a lui Martie, Veniamin împreună cu 
boierii din jurul'lui, trimit-un memoriu la, Stambul. «Cu 
lacrămi pun înaintea pragului prea puternicei Impărăţii, | 
nevinovăția norodului», în capostasia» grecilor şi ar- 
năuţilor. Cer să se dea în grija: pămâgtenilor, «toate ; 
monastirile, cu moşiile 10, ce sunt în pământul acesta). 

1) 'eniamin, ca mulţi boieri moldoveni, simpatiza, „repet, 
încă dela început, cu Eteria»g spune Ureche în Op. Cit. XIII 

-91. — 2) C. Erbiceanu Op. Cit..405—6, — 3) Ibid. 106. 
g : 4 

7



9% 

108 M. “Theodorian-Carada | 

Toate «să se dea în socotința patriei». Ei 'vor plăti «şi. 
embaticul legiuii la Ierusalim, Sinai şi Ja Sfetagora».. 
Sfârşesc prin a cere Porții «Domn oblăduitor pămân- 
tulu, «din însuş neamul moldovenesc, pe care obştea. 
îl va alege, pe temeiul cyedinţii şi în chezeşluirea, a 
tuturor pământenilory 1). , E 
„ Cârmuirea lui Veniamin, nu „putea linişti Moldova.. 

„În: zadar asigură el pe moldoveni, că «nici o grijă, nici 
o frică nu este». Le cere, «să dea credinţă cuvintelor pă- 
storului şi arhiereului lor». «Liniştiţi-vă, statorniciţi-vă» ;- 

" «lucraţi pământul» ; le poruncea Mitropdlitul-Caimacare 
la 30 Aprilie 18212). Totuş drumurile sunt pline de fugari, 
ce trec in Bucovina sau în Basarabia ; şi pământul ră- 
mâne ne lucrat. SE: 
" Veniamin nu poate prididi la atâta zarvă. Clerul gre- 
cesc nici nu-l ascultă. În fruntea lui sta Vlădica. Iri- 
nopoleos. |, ă | 

«După el mâi erau: încă şi doi sfinți arhimandriţi, 
„ «Farisei şi mult făţarnici; intriganţi şi neginstiţia. 
Ca... Tresfiteanul, suflei scârnayv şi urât, 
«Celălalt îi Floreşteanul, viclean, ademenitor, 
«lpocrit.de cei de frunte .......... »5 
«Diavoli, iar nu călugări, de-i vei numi nemereşti. 
«N'ăm pomenit de Vlădica, ca să nu păcătuesc; 
«Dar arată-mi, ce pot face? când faptele îl vedesc>,4)... 

Ca să scape Moldova de eterişti, boierii pornesc „la 
Silistra, pe Vornicul Teoader Balş, ca să ceară ajutor : 
turcilor. O parte dintre Sturdzeşti şi câţiva boieri de 
mâna a doua, Cuzeştii, PRăşcâpu, şi Ştaver, se gândeau 

Să pornească chiar ei, împotriva grecilor. Culcerul 
Ureche Sameşul dela Neamţ, primea, dela Balş o scri- 
soare, in care îi spune că ca şosit vremea să se ridice - 
satele din ţinuturile unde sunt greci», câ dînârmaţi cu 
coase şi topoare» să-i isgonească din Moldova). Aşa ceva 
nu putea fi în gândul lui Veniamin. Nu se. potriveşte,: 
cu rea şi sentimentele lui. Dâcă pe Balş îl însoţeşte 

+ însă, şi Arhimandritul Ghenadie Rosetti; pricină e_că 
„Mitropolitul nu? voia, şi nici nue putea, să-şi dea pe față 
sentimentele lui, faţă de Turcia. EI ar fii dorit, ca mMu- | 

N IN | a 
1) Ureche Op. Cit. XII 103. —2) Ureche Ibid, 107.—3) 

Beldiman Jalnica Tragedie. In cronicile române de Cogălni- 
„ceanu IL. 342. — 4) Ibiq. 394. — 5) Ureche Op, Cit. XUL 107. 
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scalii să restabilească ordinea. Îi era frică de turci. 
Când aceştia trec Dunărea, el se retrage în Basarabia. 

“Îi era teamă să nu păţească ca Patriarhul Grigorie. 
Dela început dorise, să treacă în Rusia. A rămas pe 

loc, numai fiindcă boierii emigraţi în Basârabia, i-au 
scris din Kişinău, că (fiinţa sa este de neapărată tre- 
buinţă în laşi» 1). Prezenţa Capului Bisericii ar fi fost 
şi mai de trebuință în laşi, la intrarea turcilor. Dar 

„ se vede, că Veniamin nu credea că are-auioritatea mo- 
„Tală trebuincioasă, ca să îmblânzească -pe turci. 

In. Calincăuţi, pe unde pribegeşte, Mitropolitul e mu- 
strat de conştiinţă. Se simţea dator să sufere, cu fii lui 
sufleteşti. Cere sfaturi la dreapta şi la stânga se în- 
treabă, de nu ar face mai bine, să se întoarcă la Iaşi. 
Mitropolitul Grigore al Irăclei, îi zice, «să nu facă vre-o 
poznă, să se ducă la Iaşi» 2). Episcopul Benderului arată 
scrisorile lui Veniamin, Generalului luzov. Generalul 
crede «cum că hotărârea a, se întoarce la Eparhie, sau 
a şedea în Basarabia, rămâne la înțelepciunea Mitro- 
politului» 5) Suferise mult Moldova dela eterişti; turcii 
aveau s'o facă a suferi cu vârf şi îndesat. Jetuiră, schin- 
giuiră, de au lăsat numai lăcrămi şi sărăcie în urma, 
lor. «Pradă bisericile», «bişerica, dela, Săneşti o au prădat 
de tot ce a avut», scrie Arhimandritul Isaia Vechilul 
Mitropoliei, Pahagnicului Constantin: Sameşul Mitro- 
poliei primette scrisoare în Monastirea Slatina, unde 
lugise cu Paharnicul Enuţă, Directorul Mitropoliei. 
Acolo îi scrie Vechilul că «Monastirea Răşca s'au prădat 
de patruzeci de turci, numai zidul a rămas ; pe călugări: 
i-au legat, şi i-au bătut, şi i-au prădat». Isaia a zărit, 
pe uliţile Iaşului, straele' lui frate-său. «Le vezi cu ochii 
şi taci». El cere parale, ca să dea turcilor ce păzesc 
Mitropolia. «Ştiu economisi, dar sabia e la mijloc» ; asi- 
gură el. A rămas sărmanul, cîntr'o cămaşe și un an-. 
teriu». Îşi sfârşeşte scrisoarea astfel : «Arhon Paharnice, 
netrimiţându-mi de cheltuială, siliţi suntem toţi să 
fugim ; şi îndată s'a făcut iama Mitropoliei» 4). , 

Nu știm ce va fi trimes Sameşul, Vechilului din laşi. 
“Lui Veniamin, la Calincăuţi, îi trimite numai 10.310 lei.' 
In raporiul prin care îl vesteşte de trimiterea acestor 
bani, îi spune că nici unul dintre protopopi, nu a venit . 

  

3 . 
Li 

1) Ierbiceanu Op. Cit. 107. —2) Ibid, 197, —3) Ii. 199. — 
4) Îbid. 130 — 34, , ; 
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cu parale, «nici chiar Eftimie dela. Boroaia, care. sa 
mulțumit a trimite patru-sute, de le). 

Şi Grigore al Irinopolei, vorbeşte de neomeniile turcilor 
__într'o scrisoare către Veniamin. «Au prădat din biserici, 

întru care din unele gr fi ţiină şi cai Se spune că au 
tăiat «şi vre-o câţiva din preoţii Moldovei». Pe Stariţul - 
dela Probrata, «l'au- muncit prin felurimi de chinuri, ca 
să le arate averile sale, şi după ce le-au dat, în sfârşit, 

_de munci, au murit). În altă scrisoare, îl vestegte, că la 
Orei, «intre cei răniţi a găsit pe viteazul acela de Cara- 
Gheorghe», şi» «dacă transpiră nobleţă în inima lui Ve- 
niamin, îl roată să trimită un ajutor acolo?) * 

De altfel, stăpâniţi de' fanatismul lor religios; pretu- 
îindeni turcii lovesc în biserici, şi în bisericaşi. La Boto- 

“şani, «bisericile “au pecetluit», scrie Procopescu, lui. 
lordache Balş 5). Vlădica Iracliei, vesteşte pe: Mitropolit, : 
că «Biserica Barboiul au stricat'o până în temelie» ; «Bi- 

„serica Banul au umplut'o cu ierburi de tunuri, după ce au 
-siricat catapiteasma şi pristolul».. «Prepodoamna Pa-: 
raschiva dela maice, după ce au stricat tot în biserică, 
fac bucate pentru ortale; şi în alte. biserici, au băgat 
cai» ). Vechilul Mitropoliei, îi raportează şi el, că în Iaşi 
«numai în Sita Mitropolie se slujeşte Sfia Leturghie.... 
însă mai mult în cetire, iar în celelalte biserici în nici 
une» 5). Cu Mitropolitul odată, au părăsit Moldova, şi 
episcopii lui. Turcii au şi înlocuit, pe Gherasim al Ro- 
manului. Meletie Eclisiarhul Episcopiei, îşi denunţase 
arhiereu] la turci. I-a convins că fusese eterist şi a 
isbutit să fie numit de turci Episcop âl Romanului. 

«Ispxavă n'a putut face, dar prea mult a, supărat 
«Tagma, cea bisericească, şi boierii câţi era, 
«Un Pronomion al ţării, vrând cu toţi a apăra. - 
«Şi s'a apărat prea bine, căci de voe s'a retras 
«La Răchitoasa Egumen, vrând, nevrânăd a şi rămas)... 

Meletie acesta a dat de lucru cârmuirii. Caimacamul 
Ştefan Vogoridi, în pitacul dela 12 Octombrie, vorbeşte 

e el, ca fiind hirotonisit «la Mitropolia cea mare a 
Târnovului». «Trebuinţa cerea, să i se dea pentru chi-. 
vernisire şi petrecere, Monastirea Răchitoasa» 7). Se vede, 

“4 

1) Ibid. 121. —-2) 1bid, 435 — 7, —3) Îbid 449 — 4) Ibid. 145; 
5) Ibid. 144, —36) Beldiman, Op. Cit. 393. — 7) Erbiceanu 
Op, Cit. 161... - | a 
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că numai cu ătât nu era, mulţumit Meletie, căci la 24 
Octombrie, Spătarul Canta, scrie lui Veniamin, că «Me- 
letie al Romanului, s'a dus iarăş la: Silistra, luând răăr- 
turii dela toţi romaşcanii, cum că Părintele Gherasira 

„Ca să slujească pe turci, Meletie făcuse chiâr o mişelie! 
Căpitan lordache, silit de Austria a se depărta, din 

- Neamţu, “se închisese cu arnăuţii luj, în loc sieur, la 
Secu. Aci .«primi o scrisoare dela, Episcopul de Roman 
care, lăudându-l pentru vitejia sa, îl rugă să alerge în. 
ajutorul Iaşilor, ca să-l scape de mica garnizoană ce 
se afla acolo. Consultânăd fumai zelul: lui religios, Lor- 
dache plecă la Iaşi; dar.Ja cinci leghe se văzu îneon- 
jurat de un corp de mai multe mii de turei. Inţelese 
— deşi târziu — că scrisoarea Episcopului de Roman fu- 
sese 0 cursă infamă» ; din care vitejeşte izbuti să scape 
şi să se reîntoarcă la Secu 2), | 
Gherasim al Romanului, . 

«Silit fiind să se tragă, în Român a nu mai sta, 
tot avutul şi l-a trimis lă Neamţu. 

«O întâmplare urmată, mai mult Pa descoperit. 
«Cu pierderea averii, mai pe toţi a covârşit. 
«Strae, odăjdii, odoare, ce au avut de preţ ales, 

au căzut în mâna enicerilor. Beldiman nu spune ce a 
fost întâmplarea, aceea. 'Trebue de bănuit că:tot Meletie, 
fostul lui Eclesiarh a destăinuit turcilor unde-şi ascunsese 
Gherasie avutul. Ce jaf au făcut enicerii prin monastiri 
se ştie. Beldiman E a e 

(a... .&văzuteuochii, în gios spre curte mergând 
«Un enicer să se plimbe, mitra sa pe cap purtând?). 

- Dela Secu, enicerii pornesc spre Agapia şi Văratic. 

«Aceste sfinte locaşuri de maice se locuia 
«Multe de familii iete acolo 'vieţuia. - | - 
«Numai cea de sus mila, le-au umbrit 
«Căci prea puţine din ele de către turci au fost robit. 
«Pe una au dăruit-o hogechianului din laşi, 
«Fată din razii, din Herţa, din fruntaşii cel aleşi. 

  

4) Did: 467,— 2) Aricescu Op, “Cit. |, 310, —3) Beldiman 

,
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Ca, să o scape tatăl ei | | 
ge i i a „ „ „pe unde nu au alergat? 
«Bani a-vrut să dea Divanul . . . . . . . . . 
«Dar fiind fata prea frumoasă, toate le-au fost în zadar. 

Călugăriţele din Agapia, sau fost ascuns în munte. 
Văraticul Pau călcaţ turcii, pe vremea Leturghiei. 

“«Cruzimea cea, ostăşească, în milă s'a prefăcut 
- «Nu-şi aflau. loc între ele, în altar au alergat. 
«Pe preot au vrut să-l tae, ruga, lor lau mântuit. ' 
«Până, sfârşi Sfânta slujbă, au vrut a îi păsuit. 
«Tremurând şi. plin de frică, osânda lor aştepta, 
«Ne ştiind ce să mai facă, una la; alta căta. 

«Le au suferit . . 1 cc... 
«Până ce slujba s'a sfârşit. a 
«Apoi le-a zis: Fugiţi | 
«Să nu staţi maimultaice. . . . . . 9). 

La sate ! N .: 
<A sluji Sfânta, slujbă, pe preot nu îngăduia ; 
«Să toace, să tragă clopot, nu era vorovit. 
«A săvârşi cununie, de nu avba teşchere 
«Rudenie ori şi care, la Beşleagă de merge, 
«Şi a patra cununie, poruncea de cununa, - 
«Preoţi, prototopi, la talpe ca pe ţărani bătea, 2). 

Volf, Consulul Austriei, se încercase în zadar să 
readucă pe Gherasim în Roman $). | 

De ce nu voia Veniamin să vie, aflăm din răs- 
unsul ce dă Paharnicului Enuţă, care îi scrisese în 
oembrie 1821, sfătuindu-l să se întoarcă în laşi. «Au 

doară şi noi, nu purtăm tot astă cugetare, casă nu 
cădem în osânda năimitului păstor ?... Suntem gata a 
pătimi cu simpatrioţii noştri boeri; dar în-vremea de 
cuviinţă, care va fi când va veni răspunsul Devletului, 
sau mai înaiate, când se vor ridica mulţimea oştiloz 4). 

Meletie al Huşilor, se întorsese însă din Octombrie. 

«Râvna dar şi îngrijirea ca să vie lau silit; 
«Căci un călugăr nemernic, fugind din Huşis'au fălit 
„Prin mljlocirea turcească, episcopia să ia ; 
«In nişte vremuri ca acestea, se putea, nu şuguia : + 
«Mai vârtos având şi pilda, cea ce au săvârşit . 
«Eclesiarhul deRoman. . . . . . -. » 5). 

1) Tbid. 407. — 2) Ibid. 443. — 3) Erbiceanu. Op. Cit. 123. — 
4) lbid. 147+— 5) Beldiman, Op. Cit. 3%,
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De frică, ori din dor ca să-şi mângăie fii sufleteşti, 
Meletie revine între ai săi, şi cu aceasta mult bine face 
populaţiunii „La 1 Octombrie, Caimacamul îi încre- 

- dinţează cârmuirea eparbhiilor, ale căror chiriarhi lipseau 
«din ară 5. In calitate de Vechil al Mitropoliei, el porun- 

" tceşte. tuturor protopopilor din Moldova, să ia dela 
iecare popă câte şapte lei, pentru întreţinerea armatei 
urceşti: de ocupaţie 2). ! | | 
Administraţia predecescrului său ca Vechil, a lui | 

Isaia, nu fusese fericită. Krupensky cere lui Veniamin . 
cinci mii de lei. «Să vă milostiviţi a-mi plăti aceşti 
drepţi şi prea drepţi cinci mii de lei, cu cari până azi 
sunt dator la Kişinău unui moscal, din vremea aceia 

„când am fost silit/a lua împrumut aceste cincispre- 
“ zece Mii lei; care mi s'au luat de P. S. V., la orân- 
duirea me, la Răşca» 2). Fostul Egumen al Răşcăi, 
acuza pe Vechilul Isaia şi pe Paharnicul Constantin, 
:Sameşul Mitropoliei. . i, o 

Isaia, «meriteriseşte totul, jefuieşte Mitropolia împre- 
“ună €u Paharnicul Constantin». Sameşul, «iși cumpără 
moşii de veci, are case zugrăvite, mobilerasite, cheltu-= 
jeşte mai mult decât Vistierul Roznovanu, giuvaeruri 
la'cocoână, carâte, cai de Ispania» Amândoi aceştia, 
sunt, zice Crupenschy, «oameni vicleni, fără haractir, 
fățarnici, spioni» 4). 
Nu ştim, până la ce punct, coiaboratorii lui Veniamin 

meriiau să fie. zugrăviți astfel. Sameşul pare să fi 
fost credincios Mitropolitului. Il ţine în curent detot 
ce face Vlădica Meletie. 

Il vestește că la Suceava, Economul Eftimie dela Bo- 
roaia, a fosi înlocuit la protopopie, prin Sachelarul 
Vasile. «Să nu vă paie rău, pentru că a scăpat partea, 
aceia din ţinut de un:om crud la judecată şi jăcaş, 

* raporta Sameşul, la 24 Noembrie 1821 5). Totuşi, «tare s'a 
mâhnit» Mitropolitul, şi a scris lui Meletie, învinuindu-l 
că a dat afară pe Eftimie.La 20 Decembrie, Paharnicul re- 
vine. «Sireclâcurile acestii om suni necunoscute P. S. 
V., cum şi purtările către toţi, nepotrivite epanghelmei 
preoţesşti ; răpitor, sâlnicitor,-trufaş . ..... cu 0 vi- 
clenie fățărnică şi îmbunare către cei mari, cu felurite 
uneltiri mincinoase şi neadevărate, le acoperă, şi se 

- arată drept şi sfânt» ). Episcopul Huşilor era prieten 

1) Erbiceanu Op. Cit, 159, — 2) Ibid. 158, —3) Ibid. 165 — 
4) Îniă 1656, — 5) Ibid, 1716) Ibid. 198, 

8 -.
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lui Veniamin. Măsurile "neplăcute Mitropolitului ce ă 
. “luat, cu siguranţă le-a făcut dinbiretuvântate cuvinte. 

A fost un noroc pentru pribeagul Mitropolit, că s'a 
întors în Moldova Huşiul, înaintea Romaşcanului. 
„_Susţinut de Austria, Gherasim ajunge favoritul Cai- 
macamului ; are întâlniri noaptea cu Vogoridi. Logo- 
fătul Theodor Balş, afirmă că Ştefanche Vogoridi era 
hotărât să-l tacă Mitropolit pe Gherasim. «Sint legaţi 
în scris a face “Mitropolit pe Romanul» ?). 

: “Pe Veniamin nu-l spăimânta veştile astea, avea mare 
„încredere în ruşi, pe cari îi slujeşte împreuză cu Gri- 
gore şi Mihai Sturdza. Lui Balş îi era frică de «Car- 
vunarismosul» lui Andronache Donici, Racoviţă, Vârnav, 
Stamati, Vasile. Miclescu, Gheţoghe Cuza, Lascăr Ni 
Petrăche Sturdza, Ştefan Cerchez, Iancu Canano şi alţi 
vreo treizecişişapte. Pe cei din Basarabia, îi consideră 
„«prăpădili», dacă nu.se închină «la prea puternica Poartă» 
„Bietul Mitropolit.nu mai ştia încotro să apuce. In primă.» 
vara anului 1822, de Paşte, el serie unui strălucit Graf, . 
milostiv al său stăpân, şi îi mulţumeşte «în. numele: 
a tot sfatului boerilor», Movarhului a toată Rosia şi stră-. 
lucitului Graf, pentru «marile binefaceri şi compătimirea, . - 

„ce le-a dovedit». Unei «Nalt Excelenţii» îicere să le fie 
«milostiv şi pavăză de apărare».Graful, bănuim că trebuie 
să fi fost Alexandru Sturdza; iar Excelenţa, Capodisţria. 
Numai cu manifestaţiile acestea, Veniamin putea să 

rămâe mult şi bine, în Bacarabia, împreună cu Sturd- 
zeştii rusofili. Are însă fericita inspiraţie, să heretisea- 
scă şi pe Ioniţă Sandu Sturdză. Viitorul Domn se gră- 
beşte a-i răspunde, tratându-], «de adevăratul său păstor 
până la cea de pe urmă suflare» 2). 

Peste două luni după aceasta, Joan Sturdza devenea. - 
Domn al Moldovei, şi Grigore: Ghica al Ţării Româ« 
neşti. Aşa s'a sfârşit Zavera. Acum Veniamin era sigur; 

” că graţie prieteniei lui cu Vodă, se va reîntoarce în. 
scaunul nfiropolitan, Nu aşa de sigur eră însă, Dioni-. 
sie Lupu, Că va putea să revie în Bucureşti. ” 
„Mitropolitul Dionisie, din Braşov, trimite lui, Venia- 

min, 0 lungă scrisoare. Presimţea se vede ceva; şi cere: 
sfat. Mitropolitul Ungro-Vlahiei zice: ecă precum. no- 
roadele din amândouă eparhiile, todeauna au fost unite 
şi de o ţinere, şi arhiereii lor urnrează să fie de un cuget, 

2 

  

1) bi. 210 şi 242. —2) Ibiăy 121, 
...
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de.o hotărâre şio urinare». l-e teamă că zăbava lor de 
a se întoarce în ţără, «să fie pricină de srninteală». Nu 
e însă sigur că reîntorcându-se în ţară, nu ar greşi 

„în potriva bunei voinţi a prea.milostivului protector» . 
Roagă săi se spue, ce e hotărât să facă Vebiamin pen- 
tru ca şi el «asemenea şi de o potrivă» să lucreze 1, 

":. Mitropolitul Dionisie, stătuse în fruntea'Căimăcămiei 
instituite după moartea lui Vodă Sutzu. Işi pusese 
semnătura pe toate actele Divanului împotriva lui Vla- 
dimirescu. In prima lui, adresă către: Sublima Poartă, 

„ arată, e drept, că în Oltenia răsvrătiţii nu fac supărare 
nimănui», dar înțelegând că priveşte la sfârşituri şi mai 
necuvincioase», sau luat măsuri: «spre întâmpinarea a- 
cestui rău» 2). Cu toate astea, în aceeaşi zi, 30 Ianuarie), 
către - Dragomanul. Porții, îi aice lui Vladimirescu, 
«făcător de rele» ; şi tratează mişcarea lui, drept cfaptă - 
tâlhărească» 3). 

La 2 Februarie, Dionisie atrăgea, atenţia lui Neculae 
Văcărescu, Caimacamul Craiovei, asupra «primejdiei», 
«ce, poate pricinui acel turbărător şi tâlhar Teodor Vladi- - 
Mirescu» €). Într'o notă către-Heprezentantul Rusiei, 
dela 4, numeşte pe Vladimirescu, «revoluţionarul Slu-: 
"ger. La 10 al aceleaşi luni, în şcrisoarea, către Scarlat 

allimah, numeşte întreprinderi tâjhăreşti», «faptele răs- 
„Yrătitorului Teodor Vladimires6u». In ajun, acestui din. 
urmă, îi scrisese «să nu cuteze mai mulţ a crede pe 
Sineşi- decât ceea ce firea Pa clădit» 5)... . 
__După ce însă Vladimirescu intră în Bucureşti, în tot 
timpul dictaturii lui, Mitropolitul ti dă concurs, pe. aţă. 

“Lă 23 Martie, iscăleşte actul prin care, “se face euno- 
Scut», «că pornirea Dumnealui Slugerul Tudor Vladimi- 
TeScu), «nu este rea şi vătămătoare» ; «ei folositoare şi 
isbăvitoare», «norodului Şi țării 6). - - . ” Pe nici unul din actele cerute de Vladimirescu, nu 
„lipseşte turaua imitropolitană. Vladimirescu însă nu 
avea încredere în Dionisie. In cea dintâi a sa prociă- 
maţie, el asemuise. «căpeteniile bisericeşti, cu balaurii 
cari ne înghit de vii», «cari sug sângele» ; «şerpe» că- 
tuiă se cuvine «să-i dai cu ciomagul să-l omori» 7, 
In memoriul trimis. la Stambul; Dionisie este arătat,. 
ca «ocara neamului românesc» şi «batjocoritorul cinului 
bisericesc». Spune că - cumpărat Mitropolia, «cu două 

  

4) Ird. 238. —2) Aricescu-Op, Cit. IL. 54, —3) 1bid.56 — 4) Ibid. 6. —5) Ibid. 7. —6) Ibid. 132. —7) Did. 217—8. 
La 
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mii de pungi». «Au prădat ţaray; «toate cererile cele. 
nesăţioase şi. nedrepte, le iscăleşte, ca pe neşte drepte, 
şi pe norod îl împilează» 1). Invinuirile astea, atât de 
ofensătoare nu au opriţ pe Dionisie, să-l slujească pe 
faţă, pe Vladimirescu; dar desigur l'au îndemnat să-l 
combată, pe ascuns. 
La 19 Martie, Dionisie îşi făcuse bagajele, şi era gata. : 

să,fugă în Ardeal, împreună cu boierii. Bucureştenii 
sau adunat îndată ce au auzit deasa, şi lau ţinut pe 
loc 2). Vladimirescu i-a pus atunci sub pază, la Belve- 
dere. Ei sau încercat să se' înțeleasă cu Bimbaşa Sava, 
să vie să-i scoată de acolo. (Gontimporanii asigură că 
Vladimirescu a prins de veste, şi a dat poruncă Căpi- 
tanului care comanda, garda, să-i predea lui Sava, de- - 
capitaţii. Din cauza asta, nu a isbutit tentativa Cămi- 
narului, de a pune mâna pe Mitropolit şi pe boeri?). 
Când se răspândeşte zvonul că 'turcii au pornit spre 
Bucureşti; pe Mitropolit şi pe.boerii dela, Belvedere, 
Vladimirescu îi porneşte, sub escortă, către munţi. Că- 
-pitanul pandurilor, avea ordin să-i ducă la "Cozia. Ca: 
să înduplece pe Căpitan, să-i lase. să se ducă la Braşov, 
Dionisie îl ameniniă cu anatima, dacă îl va duce la 
Cozia, cum avea ordin). -, 
Mitropolitul şi boeţii aveau groaznică frică de Vladi- 

mirescu. Îl ştiau că era crud, şi nu: aveau conștiința, 
în pace. Numai Vlădica Ilarion. Argeşiu, l'a împiedecas. 
să nu tae capetele, la vre-o doispre-zece boieri din 
protipendadă5). . e 

Pe, Vladimirescu, când era să pedepseașcă, tinul 
preoţesc nu-l ţinea în loc. Iată cum povesteşte singur, 
că a ucis «doi hoţomâni de popi». «incepui să-i. do- 
jenesc, spunându-le ceia ce trebuia să le zic; când. 
unul din ei, îmi răspunse cu semeţie, că Episcopul e 
stăpânul - lui, că numai Episcopul îl poate pedepsb- 
«Poruncii atunci la câţiva săteni să .facă o groapă, la | 
spatele altarului» ; şi îi. zise: «o să te îngrop la spatele: 
altarului, ca popii ce: or vedea groapa să nu mai facă 
ca tine». «După ce-l împuşcai, poruncii de bătu.pe celă- 
lalt popă până îl omorâră şi peacela; şi i-amaruncat 
pe amândoi în -groapă». «Apoi poruncii de-mi făcu o 
ciorbă de iepure şi am mâncat cu aşa poftă, că noi 
mai uita ciorba aceea, cât oi trăi». Popii ucişi erau că- 

1 

  

1) lbid. 33.—9) Ibid. L. 195.— 3) Ibid, 215, — 4) lhid. 227.—5) 
Ibid. 48, ; d | 
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pitanii unei cete de tâlhâri, ce bântuia în Mehedinţi. - 
Dar actul lui Vladimirescu, bine zice Aricescu, că e: 
vrednic de Ţepeş"). Îl însemnăm, fiindcă explică întru 
câtva de ce Mitropolitul şi boerii, voiau să fugă în 
Transilvania. SI 
Nu trebue însă trasă concluzia, că Vladimirescu, era 

un om fără frica lui Dumnezeu. Din puţinul său a 
clădit o biserică de zid în Preajna. Pe zidurile bise- 
ricii aceleia a'rămas zugrăvit chipul lui, ca ctitoz. Intr'o 
scrisoare a sa, către Nicolae Zoican, din 20 Martie 1813 
citim ; «Pentru biserica din Cernavârf, să-mi serii ce le 
lipseşte oamenilor? adică cu ce voieşe să-i ajut, eu? 
Ca să ştiu să le slujesc, precum am făsăduit» 2). In 
testamentul rămas de Ia el, dispune de jumătate din 
averea sa, în scopuri pioase.. La S. Munte lasă 1.250 
taleri, ca, să ţie pe veci aprinsă o candelă în faţa icoanii 
Maicei Domnului. In acelaş scop, lasă 1500 lei la $. 
Mormânt. Dispune să se ajute biserici mai sărace, şi 
300 lei să se dea ctitoriei lui din. Preajna. Din ce va . 
prisosi, «se vor mai face pomeniri, adică fete sărace, * 
să se imbrace». Cât a ţinut Ipsilante închis, la, Mi- 
iropolia din Târgovişte, spun că mergea regulat la bi- 
serică, în fiecare zi, dimineaţa şi seara, | 
„Cu preoţii de omenie, sinceri, se înţelegea ; aveau chiar 
influență asupra lui. Dovadă prietenia lui cu Episcopul 
Argeşului. . | E Pa 
Născut .şi crescut în Bucureşti, Ilarion era pămân- 

tean. Părinţii lui veniseră de peste Dunăre, din. Silistra, 
unde în Secolul al XVIII, trăiau mulţi români. Cititor 
Pasionat, el citise tot ce se tipărea' pe atunci: Era 
0 adevărată bibliotecă răsturnată. Ne fățarnic, slumeţ, 
se răsbuna prin cuvinte de spirit, încontra celor ce îi se- 
puneau în cale. Adversarii lui, îi ziceau volterian, 
dlarion era însă atât de volterian, cât şi Ion Vodă 
Sturdza. Cu .bârfeli de soiul ăsta, cei învechiţi în rele, 
întoate vremile încearcă să defaime, pe cei ce le sunt su- 
periori cu mintea ori cu inima. Episcopul Argeşului 
a fost un bun sfetnic. Vladimirescului. Aricescu exai 
gerează însă, când pretinde că «Ilarion a fost capul 
mişcării die 182D 4. . i. 

Ilarion era rusofil. EI. nădăjduia într'o Rusie creştină, 
dezinteresată şi liberală; aşa “cum şi-o închipuia el.: 
PNI NI Si 

1) Ibid. 290, — 92) Aricescu, Op. Cit. 1]. 223. — 8) Ibid. 15.— 
4) Ibid, 1. 60, | | 

.
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Dacă ajungea la Leibach, unde Vladimirescu îl trimesese - 
“în: misiune, împreună cu Giâni şi :Poenaru; Argeşiul, 

„probabil mai pierdea din simpatiiie lui ruseşti. Diplo- 
“maţia Apusului, i-ar. fi deschis ochii asupra ce este în- 
iradevăr Rusia, şi la ce ţinteşte ea. Şi aşa, muscalilor 
nu le trebuiau oameni, ca ilarion. Din pricina asta, nici. 

mu lau împins niciodată la Mitropolie. | . 
După fuga lui Dionisie, în București rămâne vicarul. 

ui, uw'protosingel. “Turcii pun+ vechi! la Mitropolie, pe . 

Venediet, Episcop titular al Troadei, Vechilul Mitropoliei 

numeşte Proestos la Cotroceni, se otupă de repartizarea 
dărilor puse asupra monastirilor şi preoților. Din porunca ” 
"Oeârmuirii, el opreşte a- se, mai trimite ajutor, chiriar- 
hilor fugiţi în Ardeal!). | Si 

Episcopul Râmnicului Galaction, fugise în Sibiu, dela 

începutul Zaverii. «Toată Craiova s'au risipit», citim 
într'o „scrisoare din 6/18 Aprilie 2). După ce turcii au in- 

irat în Oltenia, «pe Episcopul (salaction au - lepădat, 

şi an pus pe Arnăugeanu Calinico, pe care lau fost şi 

dat prin târg cu alai; şi nuinai decât porunci bumbaşiri, 
bani şi bani; — altfel, nu. Şi Joi dimineaţa s'au cam 
speriat acest episcop şi sau lepădat, de slujbă ; şi aşa 
fu stăpânirea lui 24 ceasuri. Acum sunt iarăş oamenii 

Imi Părintele Episcop Galaction. Însă Divanul au chemat 
pe Părintele Iconomu iordache, şi-au zis ca: să-l pue 
pe dânsul în locul Părintelui Timotheos,* dimpreună - 
cu Părintele Grâmaticu, până se va rândui episcop» ?). 

Acestea, se petreceau la Craiova, unde era pe atunci, 
scaunul Episcopiei Râmnicului. In ultimul moment, 
Nestor Pavlovici află că a venit Nenciulescu, Caimaăcam, 
să cârmuiască cu Dimitrie Bibescu, doi Brăiloi şi Gănescu. 
Sau dus la Episcopie, şi au lăsat tot pe Părintele Ti- 
motheos, ca mai înainte, cu Iconomul lordache?). -.. 

Acest Iordache, fruntaş al clerului de mir din Oltenia, 

era, mâna dreaptă a lui Galaction. Gramaticul, care în- 
curând va deveni „episcop, era Neofit, viitorul Mitropolit. 
Părintele 'Timotheos, mai târziu Episcop -titular al Ev- 
doxiadei, un călugăr grec, câte a-trăit în "Craiova până 
la adânci bătrânete, când a, murit la 1876, popular printre 
„craioveni, cari îi ziceau Vlădica. Aceşti trei, cârmuiră 
sufieteşte Oltenia, sub Zaveră. Cârmuirea lor nu se 

, 

1) Ureche Op. Cit, XIIL. 448-—54,-—2) Iorga, Scrisori de boieri 
şi negustori 138. — 3) Ibid, 157,— 4) Lbid. 158.
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deosibeşte :de a lui Venedict în 
lui Meleţie în Moldova, „- RE 

în, acest ţimp, succesiunea, lui Galaction. - 
“Episcopul : compromis în fața Turciei, o ducea cîntre 
peire şi mântuire» ; până ce la 1824 «au scos. din scaun, 

„Ei scontează 

şi s'au orânduit Gramaticul Prea OSfinţiei Sale, Kir Neofit, 
» Episcop» 1). Galaction, bine înţeles, dă paratesis de bună 
ve şi ne silit de. nimeni, «simţindu-se*pe sine, că nu 
mai poate dăinui; 'şi ai vârtos Cn trecerea, . vremei, 
ajungând şi la vârsta bătrâneţelor şi slăbiciunii» ). La 
fel i se va întâmpla şi lui Dionișie Lupu. Aşa erau. 
„Nreinile şi oamenii pe atunci. | ÎI 

1) Ibid, 464, — 
2 
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CAPITOLUL VI. 

CONTESA EDLING ! . 
1 

Scrise în frănțuzeşte şi tipărite la Moscova în 1888, 
la Tipografia S. Sinod; memoriile surorii lui „Alexandra 
Sturdza, nu prea sunt cunoscute la noi. | 

Domnişoară de onoare a Impărătesii Elisabeta Ale- 
xievna, bucurându-se de amiciţia lui Alexandru Î, 
“căruia, îi plăcea să stea de vorbă cu isteaţa moldoveancă; 
Ruxandra Sturdza, cultă şi. inteligentă, â însoţit: curtea 
ruseașcă în peregrinaţiile ei, din epoca napoleoniană: 
A fost la Viena, pe. vremea congresului dela 1814. A 

„Putut prin urmare să cunoască multe: din secretele 
„Zeilor. Ea însăş a avut rolul ei de jucat, în politică. 
» Ruxandra era fiica acelui Scarlat Sturdza, care cu intreaga lui familie, a trecut Nistru, la Sfârşitul seco- lului al XVIII, şi sia stabilit în Rusia. Ruxandra era 
o copiliță numai de 5 ani, când “părinţii ei s'au aşezat - 
în Ucraina, la moşia care-i făcu vecini cu Amiralul: 
Gicagof. La 1804; Scarlat Sturdza se duce în Petrograd, 
„unde capătă sarcina de Consilier de Stat. 

In sălonul Baronesii de Steiger, născută Sturdza, am 
văzut un portret mare'âl său. Îmbrăcat întrun frac 
cu broderii, cu mare cordon pe piept, având aruncată 
pe umeri o manta largă cu guler de catifea; se arată 
a fi fost un chip distins, ras pe toată faţa, "cu ochi » Mari şi gura şireată. Wiegel, în memoriile lui, zice că 
familia lui Sturdza era, ea singură o academie. 

Scarlat Sturdza a fost şi cel dintâi guvernatar rus al Basarabiei. Fiica lui ne spune, că era tare evlavios , urma 

+ 
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- sfaturile duhovniceşti ale Mitropolitului Evghenie, un 
bătrân de peste 80 ani, care trăia departe de lume. Acest 

„ Sturdza era ginerile lui Constantin Vodă Moruzzi, Dom- 
nul Moldovei dela 1797 la 17/82. - 

Contesa -Edling, pretinde că îndemnați de miniştrii şi 
generalii Caterinei a Il-ă, părinţii ei şi-au părăsit ţara; 
expatriere de care adeseori s'au căit. «Durerea pătrunse: 
în sufletul tatii, care era din fiire melancolie», serie ea. 
«Tata, foarte evlavios, ne însufia din vreme respectul 
religiei ; dar citirea mai multor scrieri filozofice, ne 

"zdruncinase credința». Scrierile lui Klopstock «au con- 
tribuit mult, să-i reapropie de Dumnezeu», pe Ruxandra 
şi pe fraţii ei. Căci Scarlat Sturdza avea b copii. 

Mai mic decât Ruxandra, cu câţiva ani, Prietenul şi 
ucenicul ei,a fost Contele Alexandru Sturdza. Intrat în * 
Ministerul de. Externe, odată cu Drul Capodistria, e! 
a, lăsat amintirea unui mare creştin, a unui învăţat,” 
Un moment, s'a „crezat că va ajunge Ministru de Ex- - 
terne, al lui Nicolae II. Rolul lui în diplomaţie a 
fost, şi aşa, destul de însemnaât. Este autorul acelui me-. - 
moriu prezentat la 1818, congresului din Aix-la-Chapelle, : 
de către Alexandru I. «Memoriul asupra, stării de faţă 
a Germaniei» a stârnit atunci protestări. Universitarii 
germani s'au simţit jicniți. Totuşi, orice sar spune, 

„ Tăulte adevăruri se găsesc în memoriul acela. Cu doi 
ani înainte, publicase la Stuttgard, «Consideraţiuni 
asupra Doctrinii şi Spirutului Bisericii Ortodoxe», o po-- 
lemică cu iezuiţii. La 1822, tipăreşteîn Lipsca, «Grecia 
în 1821), o caldă apologie a revoluţiei greceşti. Sora 
lui asigură că scrisoarea pe care Ludovic XVIII, a 
adresat-o Țarului la 1815, este :opera. lui Sturdza. Ar-: 
triticul Bourbon, a copiat-o din cuvânt în cuvânt fără 
'să schimbe o iotă. Nici prin gând nu-i trecea, să pără- 
sească tronul Yranciei, orice condiţii i-ar fi pus învin-: 
gătorii. Ideia acestei scrisori, a sugerat-o Capodistria lui 
Alexandru. Cu scrisoareă, aceea în buzunar, Ţarul a 
speriat pe alialii lui* de-auw făcut concesiuni I'ranţei. 

- La 1828, Contele Sturdza, venise în Moldova, ca şef 
“al cancelariei armatelor de ocupaţiune. Dela 1840 nu- 
„mai slujea Împărăției; se retrăsese din. serviciu, cu 
„rangul de Consilier Intim. | 

«Hufeland, viaţa şi moartea-i creştinească», «Scrisori 
despre îndatoririle cinului preoţescy,rtParalelism îndoit»,.... 
«Suvenire şi potrete» şi «incercare asupra legilor fonda- 
mentale ale societăţii» ; sunt scrierile ce a publicat,
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după ce s'a retras din slujba statului. Ultimele trei lg-- 
„crări, le-a tipărit la Paris în fraaţuzeşte,. Ia franțuzeşte 
a mai tradus Omiliile lui Inochentie, Arhiepiscopul Har- 
covului, precum: şi Cuvântările Mitropolitului Filaret 

“al Moscovei. - . 
“Bolnav .de ochi, aproape ofb, a, trăit în Odesa, până 

- 1a' 1854. In zilele lui Mibai-Vodă Sturdza, primise sar- - - 
- cina, de Curator al Seminarului din Socola. Ș'a publicat 
corespodenţa: lui, cu diriguitorii acestui . aşezământ ; 

__serisori din care se vede că, deşi înstrăinat, în pieptul 
lui Alexandru Sturza bătea câte odată, o inimă remâ- 
nească. Meritul lui ce! mai de seamă, provine din râvna 
cu care-a încercat să ridice creştinismul, în: sânul 
Bisericii Orientale. Şitind ce pacoste sunt peatru preoţi 

- preotesele, a întemeiat o monastire de călugărițe, care . 
îşi luaseră sarcina să crească întrun spirit potrivit, . 
fete menite a se căsători cu clerici: Mai fondase 0 so- 
cietate de binefacere, cu surori de caritate. Fondaţiu- 
„nile lui au au dat roade vrednice de zelul şi osârdia sa. 

Ruxandra, sora lui, nu a fost numai Egeria lui Capodis- 
tjia. «Pot să amintesc, fără pic de linguşire, ori de va-: 
niiate, scrie Contesa* Edling, de o legătură care-mi va fi 

“în veci scumpă, fiindcă a tost cu.totul curată şi desin- - 
teresatăi.  Impăratului îi plăcea societatea femeiască»:a - 
Sentimentul lui, faţă de Dra Sturdza era aşa de curat, 

în cât orices'a zis intr'o lume rea, sentimentul a-rămas 
acelaş şi dupăce vârsta, judecata, şi pietatea, i-au a- 
morţit pasiunea». A”"fost o prietenie, căci Alexandru 

mu a iubit decât pe Dna Nariskin. 
Nici Ruxandră, cred că nu a iubit pe alcineva afară, 
de Capodistiia. Memorile ei sunt pline de amintirea 
lui. «Contele Capodistria este unul din acei oameni a 

„cărui cunoştinţă lasă urme puternice în viaţa cuiva, 
chiar când nu e la mijloc vre-un interes istoric. Fru- 
mosu-i chip, însemuat cu pecetia geniului, poate sluji 
drept studiu pictorului şi fizionomisţului. Mintea-i lu-: 
minoasă, fecundă şi subtilă, încălzeşte tot ce-l preocupă - 
şi dă obieetului gândirilor sale o formă măreaţă şi cu 
totul nouă. Ca şi artistul, care lucrează pentru 'post&- 
Yitate, creaţiunile lui îi robese gândui; şi e Bimane, nu 
are pentru el, decât însemnătatea, unpi fund de tablou. 
Această pornire poate jicni câteodată pe prietenii lui; 

- ei însă trebue să-l iertâj căci asta ţine tocmai de înălţi- 
mea minţii. lui. Cine ar fi îndrăznit să acuze pe Michel 
Angelo, de nesimnţire, pe vremea când croia planurile lui- 

4
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San-Pietro % Dealtfel, bunătatea cea mare a lui Capo- 
„distria, generozitatea, blândeţea şi firea lui binevoitoare, 
răscumpără biicele cușururi, care şi ele au dispărut 
cu vârsta şi prin experiența dobândită»: Aşascrie Con-.- 
tesa, ' Edling despre Capodistria, pe când trăia el. La 
Baden, pe, lângă dulceţile distracţiei ce-i procura cu- 
noştința Dnei Krudner şi a lui lung-Stilling, ea ne 
spune că «se adaugă corespondenţa cu Contele Capo- 
distria). Intruna din scrisorile lui, Capodistria îi măr- 
turjseşte «că chipul ei a pus stăpânire pe gândul lui». 
Ea, «fusese țelul întregei lui activităţi»: <O încredinţează. 
că era trebuincioasă fericirii lui». . a 

" Odată, la, Vienă, Impăratul îi zise: «printre cei din 
jurul meu, numai Capodistria este vrednic de Dumneata».+ 
Era prea târziu. o e. a - | 

" Reintors din Elvetia, pe când Ruxandra se adăsta în 
fiecare minut să-i ceâră mâna, Capodistria amuţeşte. 
Într'o zi îi dărueşte un inel, cu o piatră pe care era 
săpaţ un fluture. Ruxandra, «ghici, mai târziu, ceace. 
se petrecuse întrun suflet mârdru şi bănuito. Era 
însă şi ea, «prea rtândră», ca să încerce a distruge aşa: 
de crude prevenţiuni». | 

Capodistria fusese gelos de Ispilante, vărul ei, mult 
mai tânăr ca.ea, şi pe care Huxandra, îl primea şi-l 
proteguia, ca pe uu frate “mat mic. «Era prea tânăr: 
atunci ca să-l pot stăpâni pe Ispilante prin sfaturi, dar 
„căutam să-l depărtez de cei ce-l frecuentau». «O îngă- 
duitoare prietenie» i-a păstrat totdeauna, «ca .0 soră. 
mai mare». i | , Mă 
„ Legăturile. ei cu Ispilante şi Capodistria 'o fac o în- 
focată lupţătoare pentru liberarea Greciei., | 

Fire romantică, la 17 ani, moartea unei surori o făcuse . 
să viseze asupra nemerniciei vieții omeneşti. «Numai 
lucram nimic ... . Sufetul meu zdrobit de durere si 
de osteneală, se odihnea făcând reverii triste, de cari 
am 'păstrat prme pe hârtie». Imaginaţia ei vie se aprinde. . 
«Martiră a libertăţii, mă vedeam murind pe eşatod, ca 

- bărbatul Perciei». Se gândea, «să împărtăşească , peri- 
colele, ce ameninţa nenorocita familie regală franceză». 
Alte ori se vede, «trăind zile de aur şi de mătase, în 
mijlocul unei familii numeroase, alături de un soţ în- 
cântător». Câteodată, «dorea să moară tânără, plânsă 
de prieteni credincioşi» ; ori «să se închidă într'o mo-. 
nastire, bătută de valurile mării, al cărui murmur ar-- 

„monios, ar fi îndulcit pustietatea».-
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Familia ei «rămăsese străină, între muscâli». Fratele 
său ar fi rămas nebăgat în seamă, dacă nu căuta ea 
să-şi fată prieteni. Ca să slujească pe ai ei, sa dus la 
Curtea Rusiei, unde ştiu să se învâriească minunat, cu 
abilitate şi mult folos. 

Cel pe care îl preocupă istoria diplomatică:a Europei, 
în' secolul al XIĂ., interesante lucruri . poate învăţa 
din memorile Contesei Edling. Multe taine se lămuresc 
pentru cineciteşte aceste memorii bine scrise, Aşa aflăm 
dela ea,.că Marea Ducesă Olga s'a logodit în grabă,.cu 
Prinţul de Oldenburg, numai. şi numai ca să nu mai 
fie vorba de căsătoria ei cu Napoleon, fiindcă era pres 
mândră ca să râvnească moştenirea Iosefinei». 'Căsă- 

“toria cu Oldenburg, «călca legile Bisericii, din cauza ru- 
debiei, căci erau veri buni». De este aşa, apoi nu corto- 
doxia», ci prejudecățile de clasă au împiedecat încuscrirea, 
lui Napoleon cu Romanovii. . 

Principesa Ştefania-Napoleon (bunica Regelui Carol) . 
este simpatia Huxandrei. Ea ne spune, că,Marea Ducesă 
de Badea era «silită să-şi ascundă durerea ce simţea 
din pricina. nenotocirilor familiei sale, şi mai trebuia, 
să lupte cu aversiunea ce inspira familiei bărbatului ei». 

La: Viena, Prinţul Eugeniu îi caută prietenia. Fiul 
adoptiv a lui Napoleon, «nu avea nici chipul nici sin- 
ceritatea unui cavaler. Nu era măcar om de spirit. 
Judecata sănătoasă şi bunul simţ îl făcuse să înţeleasă, 
din copilărie, că .fidelitatea şi cinstea sunt căile cele . 

„mai Sigure, spre a parveni în lume. Purtarea lui era 
mânată de calcul. Avânturile virtuţii ori ale inimii, îi 
sunt străine». Pe Ruxandra nu o interesa, «decât prin 
amintirile lui despre Napoleon».: 

“ Totuşi, un moment, ea îi propune coroana de Reze - 
_al Insulelor Ionice. Bănuesc că refuzul lui Euseniu, 
de a-se aventura într'o politică «ce avea să-l facă, 
Rege al tuturor grecilor» ; a- contribuitea Ruxandra, 
să-l judece aşa de aspru. | . o 

La Maria Luiza, ea vede pe Neuperg. «Un păr ca 
fuiorul inului, pieliţa roşie, o făşie neagră peste un, 
ochiu, nu-i răpeau grațiile, ce făceau din el un om vestit, 
prin succese în fața femeilor). Prinţul Napoleon, i-a 
mărturisit, că ar fl fost peste putinţă să o despartă pe 
Impărăteasă de Napoleon, dacă Matia Luiza era o fire 
mai tare. «Au trimis-o la băi cu Neuperg; şi acesta, 
isbuti să o calmeze, şi să o convingă că trebue să se 
supue voiei tatălui ei». Această intrigă, de care Ţarul: , 

- - 
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nu. voia să cteadă, începuse să fie cunoscută în public ; 
Dra, Sturdza «o află dela Prinţul Eugeniu, care fusese 
"informat de Dna de Montesqiou». * 

"Foarte hazlii sunt portretele cocoanelor, adunafe Ia 
„ Viena, pe vremea Gongresului. «Lady Castellreagh, 
aa pe slimeţi prin figura, ei colosală, care se făcea 
e aordinar de gigantică, când se sătea. Se împodobea, 
cu pene, de toate culorile ce sunt în curcubeu. Într'o zi 
a pus pe ea şi ordinul Jaretierei, proprietatea, bărbatului 
ei. ] s'a părut giuvaerul acesta mai eftin decât diamantele, 
cu care se fudyleau vienezele». a 

Sora lui Alexandru Sturdza, nu putea, rămâne străină, 
speculațiunilor teologice. La, Petrograd, cunoscuse pe 
Iosif de Maistre. «Inflexibil, adesea ori chiar neîndurat 
în părerile lui, era îngăduitor şi afectos în raporturile 
sale personale, cu oamenii. Admirator pasionat al fe- 
meilor, caută societatea şi aprobarea lor: Prietenia, lui 
îmi fu plăcută şi folositoare». 

Misticismul o mână, spre 1813, în societatea Dnei de 
Kriidner. De Iurig-Stelling ne spune că, cera un suflet 
viu, care ar fi- urmat căile lui Fenelon, dacă ar fi fost 
condus „de-o religie pozitivă. Protestantismul e pricină 
Că imaginaţia lui, a rătăcit în teorii fantastice». Cu mult 
înainte. găsi în Dna Swetşin prietena, «trimisă de Pronie. 
O înţelese şi o iubi; în mijlocul unei societăţi din cele 
mai uşuratice». «Aceleaşi gusturi şi sentimente, simpatie 
mutuală, încântătoare armonie a două suflete: conto- 
pite vam cunoscut şi vă voi regreta în veci» ; exclamă 

uxandra,. | « 
„Prea inteligentă, ca să. nu vadă ce.e fără rost în: ilumi- 

nism; prejudecățile, nu au permis Drei Sturdza să se ridice 
cu suiletul aşa de sus, ca prietena-i «trimisă de Pronie». 
Ruxandra Sturdza, se devotase „unui ideal politic; 

liberarea grecilor, de sub jugul turcesc. Uneltirile ei în 
favorul grecilor au fost continue şi rodnice. «Nădejdea 
să vedem națiunea grecească desrobită, părea un vis» 
Ruxandrei şi lui Ipsilante. 'Entusiasmul lor, îl împăr- 
tăşau cu Capodistria, «care, mai în vârstă de cât ei, 
căutase să realizeze acel vis, jertfind cei mai frumosi 
ani ai tinereţii sale, Republicii Ionice». 

La Viena, ea înmânează Ţarului un memorand, relativ 
la dezrobirea, grecilor. Memoriul era seris de fratelâ ei. 

«Cine nu doreşte să grăbească momentul liberării ? 
„Dar n'a sosit încă apel moment. Este prea, de vreme» ; 
„îi zise Alexandru, după ce citise manuscrisul. 

i 
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Ea isbuteşte cel puţin să înscrie în sotietatea, Filo- 
muselor, pe Impărăteasă şi "pe Marile Ducese, toate. 
«Fiecar&prinţ sau ministru, careavea a face cu Capo- 
distria, se grăbea să se înscrie pe lista aceea». Ţarula 
dat, cu nemiluita, parale. Prinţul Eugeniu-Napoleon, 
voia să se înscrie cu 200++pe an, pe listă Ruxandrei. 

- «I/am rugat să nu dea decât 25; ceia ce făcu cu draă 
inimă. Nu scotea din deget inelul Filomuselor. Peste 

_câtva timp a încetat însă să mai. dea şi puţinul acela: 
îşi terminase treburile, şi eu nu mai eram la,curte»; 
observă înţepâtor Contesa Edling. | Ni 

În câteva, pagini măesire, povesteşte cita, grație ama- 
bilităţii Prințului Trautmansdorit, isbuti să dejoăce dip- . 
lomaţia, austriacă. şi pe Contele Clary. Aduse pe Ale- 
xandru în biserica grecilor supuşi otomani, din Viena. 
«Toţi grecii se strânseră imediat acolo. Alexandru veni 
însoţit de Împărăteasa, şi de toată curiea lui. A fost o 
minută de fericire, pentru nenorociţii greci. Li se părea 
că-l văd pe Augustul lor protector, în S$. Sofia). Ca- 
podistria era acolo cu Ipşilante. «La dreapta a luat loc 
Împăratul, cu suita lui şi străinii care, îl însoțeau; 
la 'stânga stăteau toţi grecii, cu Capodistria şi Ipsilante 
în .frunte». «Chipurile lor, amândouă frumoase şi. ro- 
mantice; melancolica expresie ce, mai totdeauna, se 
uneşte cu o mare regularitate â trăsăturilor feţei, părea 
că vesteau şi nenorocirile şi soarta viitoarea Greciei». 

La eşire, grecii au aclamat pe Țar. I-au făcut, o de- 
monsiraţie de dragoste, cu carese mândreşte Ruxandra. 
Între manifestanți, va fi fost şi Tudor Vladimirescu, 

"venit în Viena pe vremea congresului, ca să şe- înțe- 
leagă cu Capodistria!). ii 

Manifestaţiunea aceasta, pusă la cale de Ruxandra 
împreună cu lÎpsilante; avea să 'deştepte gelozia lui 
Capodistria.. Aşa, se risipi visul de femeie al ei. «Con- 
tele Capodistria, venise să fie faţă la serbarea care mă 
făcuse aşa. de fericită; dar în loc .să se bucure cu mine, 
cu Ipsilante şi cu ceilalţi prieteni, îmi arătă supărarea 
şi nemulțumirea». «În loc să-mi dovedească interesul 
ce-mi făgăduia, în scrisorile lui, acum îmi vorbea, cu O 
neînțeleasă amărăciune, la care eu nu opuneam-decât 
blândeţe şi tăcere». Câtevă zile mai târziu, Capodistria, 

îi dădu .inelul acela, ce închipuia îmmormântarea ilu-- 
ziunilot ei. Ia 

e i 

i 
] 

1) Aricescu Op. Cit; L. 93, 

î
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_Tacidentul acesta, nu. a redus niciodată admiraţia 
Ruxandrei” faţă de viitorul - Preşedinte al Greciei. Ea 

laudă. politica Țarului, mai mult -ca să însemneze că. 
Alexandru, adoptase «sisiemul conceput de Capodis- 
tria», «carele, secundat de Generalul Pozzo-di-Borgo,. is- 
buti să îatemeieze pacea şi să cârmuiască politica Eu- 
rupei, fără să jicnească pe nici unul dia câbinetele rivale», 
„% Marea, ei simpatie, de 'Capodisiria, o face. nedreaptă 
cu Nesselrode. Vorbind de ridicarea, acestuiă, o nu- 
meşte «exemplul tipic, de câtă atractie există între nuli- 
“tate şi noroc». Povesteşte cum .Priiitgal Gagarin, amo- 
rezat de Dna Narişkin, fu silit să părăsească funcțiunile 
de Secretar părticulâr -al Ţarului.” Nesserlode, îi luă 
iocul., «il îăsurară cu fata Ministrului de Finanţe, În” 
câteva săptătâni, 0 nevastă bogată şi îndemâmatecă, 
o funcţie insemnată, protectori puternici, puseră mâna 
pe el, 'de-ajunge să nu. se mai cunoăscă singur. La toţi. 
le eşiră bine socotelile ; afară de Ţarul, care în curând 
î-şi dete seama de nulitatea Secretarului său de Stat, 
şi bănui necredinţa iubitei lu. a 

la lupta ei cu Nesselrode,-Dra Sturdza nu a fost 
norocoasă. Mai realist decât meridionalii' ei prieteni, fatal 
le-a luai el înainte. Politica posibilităţilor, a fost şi va fi 
singura politică posibilă. Realismul birue totdeauna 
romanticitatea. CI PE 
'Trecută de 30 ani, Ruxandra s'a căsăturit cu Contele 

- Edling, Ministrul Marelui Duce de Weimar la Viena, 
şi mai apoi la tlorenţa. Căsnicia nu a ţinut prea mult. 
La 1824, Contesa Edling se întoarce în Rusia. Cei din 

” 

urmă 20 ani ai săi (a murit pe la 1844), ea a trăit. în -: 
Basarabia şi la Odesa, lângă fratele ei. 

In Basarabia,-printre răzeşii şi clăcaşii români, la 
moşia ei Manzâru, petrecea. înai mult Contesa. Pentru 
clăcaşii aceia, ca; şi pentru boerimea; basarabeană, a, 

" rămăsese «Coana Ruxandra Sturzoaia». In târgul Mân- 
zâru, ea clădeşte o biserică, o şcoală şi un spital. Făcu 

„ minuni de caritate, când ciumaşi hoiera bântui pe la 
Marzâru. „7 : m 

Pe greci nu i-a uitat niciodată. Prin stărninţele ei, 
Prinţul Galitzin, Ministrul Cultelor, deschise în întreaga. 
Rusie o co:ectă pentru victimele revoluţiei. greceşti. 

Dacă memorile Contesii Edling, -nu s'ar opri la 1815, 
cu siguranță că ele ar face lumină şi asupra: Zaverii. 

„Am avea date irferesante relativ la Tudor Vladimirescu, 
pe care, foarte probalil, Va întâlnit în Viena, - 
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Aşa cum sunt memoriile acestea, pentru români 
sunt țotuş un document. Frumos scrise, în ele e vorba 
de patria părăsită a lui Scarlat Sturdza, fără însă să : 
se se spue cum îi zice patriei aceleea. Pentru Contesa 
Edling, grecii sunt compatrioți. De multe ori, vorbeşte: 
de Moruzzeşti, cu care se înrudea prin mama ei.: 

Se mândreşte cu verii ei, Ipsilanteştii. Nici un cuvânt 
însă de români, şi de neamul Sturdzesc. I se părea, 
deşi se mărturiseşte republicană, că nu e prea mare 
scofală că se trage din cnejii români, din! vegcul 

* XII. E prea cultăgi prea înteligentă, ca să creadă în 
strămoşul niaghiar, Turzo-Turza de Bethlenfalva,; iar 
ce valoroasă e nobilimea iomânească, a enejilor, cărora, 
li “se zicea Sturzea, nu a auzit niciodată. ; 

__ De muscal nu este prea încântată. Alexandru Pav- 
lovici, este un corb alb. Il admiră fiindcă e puternicul, 
autrocrat, şi o fire 'mistică ca şi ea. Clasicismul elin 
„rebedeniile ei fanariote şi Capodistria ; o au mânat spre: 
greci. Grecii îi datorează multă recunoştinţă. Pentru 
pravoslavia slavobizantină, s'a. ostenit .toată viaţa 

„ Alexandru, fratele ei. Amândoi, cu însuşirile lor, cuin- 
tusiasmul ce-i stăpânea, au lăsat urme pe lume. In 
vinele lor a curs sânge bătrân românesc. Din pricina 
asta, faima, lor se răsfrânge şi asupra româniloț. 

Păcat numai, că aşa suilete mari şi distinse au fost 
lipsite. de o. educaţie românească, şi s'au. înstrăinat. 
'Trebue să mărturisim însă, că înstrăinarea. lui Alexandru 
Sturdza şi. a Contesii Edling, se tălmăceşte tocmai prin 
ceeace era mai bun în sufletul lor, prin piătatea lor. Au 
iubit Biserica în care s'au născut, aşa cum. era. Voiau 
să o înalțe cât mai sus. Prin greci, ei înțelegeau pe toţi 
creştinii din Carpaţi până în Bosfor. Ii voiau, liberi şi 
fericiţi. Pentru âtât, îşi închipuiau că ar fi fost destul 
isgonirea turcilor din Europa, şi misticismul lui Ale- 
xandru [. Aşa e logic şi raţional, pentru creştinul care 
crede că Biserica Răsăritului, poate trăi bine despărțită - 
de creştinismul universal. Biserica Orientală, a putut 
sluji pianurile politice ale Rusiei, admitem că poate 
folosi elenismului; ea însă, nu serveşte românismul, de 
cât atât cât stă în legătură duhovnicească cu Roma Veche. 

Adevărul acesta, nici azi .nu-l înţeleg, mulţi dintre 
noi. Să nu se mire nimeni, că nu lau bănuit Măcar, 

„i lui Scarlat Sturdza. e 
Ja 

knd 

E.
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CAPITOLUL VII 

DIN BLAJ LA CIOPLEA 
j 

La începutul secolului XVIII, românii-ardeleni au 
deschis calea ce va trebui să lege pe toţi românii, de 
gina latină şi de ţările de care se ţin prin obârşia lot, 
de care. i-a înstrăinat dominaţia. bulgară, influenţa 
slavobizantină şi suzeranitatea Porții Otomane. 

In "Transilvania din secolul XVI, românii gemeau 
incă sub tirania maghiaro-calvină. Calvinismul acesta 

“ isbutise în secolul XVII, să transforme biserica româ- 
nească din: Ardeal, în biserică protestantă şi de rit 
oriental. Aşa era de încătuşată biserica, românească de 
peste munţi, încât fatal şi foarte curând, era să devie 
instrumentul cei „mai puternic de maghiarizare al ro- 
mânilor. De aşa soartă nenorocită, a fost salvată biserica 
română de Vlădica Teofil şi de Vlădica Atanasie. 

Sub «Calvinismul de rit românesc» :) se găseau «preoți 
cari nu ştiau pe Tatăl Nostru, şi diaconi de opt până 

„la zece ani» ?). Numai rămăsese ortodox nimic alt de 
cât ritul, ce în gândul ungurilor urma. să fie inlocuit 
la timp, cu cel calvinesc5). In acest din urmă scop, 
trebuia ca preoțimea, română să decadă cu desăvârşire, 
şi decădea de vedeai cu ochii clerul român, sub regimul 
calvin. «Un popă şi preoteasa lui, jucau cu catanele». 
Altul se îmbrăca soldățeşte şi ceşea, beat din biserică». 
Al treilea «slujeşte neîntărit cu o a doua muiere». La 

1) Ciparin, Acta'et fragmenta. 1855, 60, — 2) Nilles. Symbolae 
„ad il. Hist. Eccl. Or. [. 152. —3) AL Grama Inst, Calv. 461. 
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Sibiu, cun popă, în cârciumă, în fața.multora, a'sărutat 3, 

„0 unguroaică, şi ne-a făcut de ruşine» !). - 
La Bucureşti, se cunoaşte starea nenorocită a bisericii, 

române de peste munţi, care sta sub juridicția canonică 
a Mitropolitului Ungro-Vlahiei ; dar se credea că tot ce 
“se poate lace :în potriva calvinismului maghiar, nu 
era decât să se scoată limba română din Biserică. De 
ăceia dar, tând îl hirotonisesc întru arhiereu, la Mi- 
tropolia din. Bucureşti, pe Atanasie Anghel; îi pun în- . 
datorire să slujească în Biserică numai slavoneşte ori 
sreceşte, şi nici de cum româneşte. . 

Ca să salveze în Transilvania, ortodoxia românească, 
nu era însă decât un singur chip: Unirea cu Roma. 
Adevărul acesta l-a simţit Teofil; şi împreună cu toţi 
fii lui sufleşti, l-a pus în practică, Atanasie. Fără de 
acest act a lui Atanasie şi al păstoriţilor lui, ar fi urmat 
în scurtă vreme. «maghiarizarea deplină a poporului 
român» 2). De aceia românii ardeleni, cu vlădicul lor, şi 
cu tot clerul au făcut unirea 2). «In decurs de zeci de 
ani, nu se găseşte în Transilvania nici o biserică neunită»). 
Abia, «după 1744, o parte dintre româniau trecut la legea 
greco-orientală neunită, şi la 1758 guvernul . ârdelean 
a declarat legea neunită, lege tolerată» 5) 

Insemnăţatea actului săvârşit de ardeleni, prin Unire, 
a fost «întunecată. şi complicată de patimi, uşoare de 
înţeles, dar dăunătoare statorniciei adevărului istoric» €). 

Pe românii de peste munţi i-a desbinat în două fa- 
natismul sârbesc, care a reuşit cu chipul acesta să 
ție pe românii bănăţeni, până la 1664, sub un regimdin 
cele mai tiranice. Graţie acestui regim, au desnaţiona- 
lizat o sumedenie de români, de se arată azi, în unele 
regiuni bănăţene, mai numeroşi decât sunt în realitate. 
Sârbii nu ar fi isbutit niciodată, în opera: lor atât de 
nefastă, de nu ar fi avut concursul ungurilor calvini, 
cari tot sperau să puie ghiara.pe români, dacă îi des- 
parte de Roma. Na 

Şovinismul maghiar, în toată intoleranţa lui, este prea 
bine cunoscut nouă. Mult mai puţin se ştie la noi, cât 

  

1) lorga. Sate şi preoţi. 283 și 291; şi 1. Roşiu, Icoane din . 
luptele bisericii. 833, — 9) lancso Benedek, Aroman nemzetisegi 
“torekvesek târienete Î. 548—512.-—3) P, Maior, Ist, Bis. Rom. 86, 
4) Bunea. Chestiuni din dreptul: şi istoria bisericească. Il. 
97, 307.— 5) Karâcsony, Magyarorszag Egyhăztări. 929; — 6) 
Iorga, Op. Cit. 166 | Ş 
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de intoleranţi sunt protestanții. Lăsăm să vorbească 
despre aceasta, istorici de o imparţialitate, ce nu poate: 
fi pusă la îndoială de nimeni, şi mai.ales de protes- 
tanţi. Se va; înțelege astfel, cum fanatismul protestant, 
tot atât, dacă nu mai mult de cât şovinismul maghiar, 
a hotărât pe cârmuitorii Transilvaniei, să puie la cale 
acea propagandă furioasă în contra Unirei, şi să des- 
bine pe români. În Scoţia cîmpărtăşenia cu catolicii, 
se velepsea cu amenda, recidiva cu exilul, şi a treia 
oară cu moariea) :). «Calvinii jefuiau şi dărâmau. ca- 
sele catolicilor» 3). În Irlanda, persecutarea: catolicilor 
«a fost grozavă. Ţara întieagă o au mânjit cu sânge, 
şi o au acoperit de ruine, despopulată sistematiceşte. 
Se întăptuiră 'o serie de cruzimi, ce făcură pe prote- . 
stanţi odioşi» 3). In Geneva ealvină «catolicii nu aveau 
voie să se căsătorească), «cultul catolic era interzis în 
Olanda protestantă» ; iar englezii protestânți sunt mai 
intoleranţi de cât chiar turcii4). In regulă generală, 
«protestanții sunt intolerânţi, acolo unde sunt tari» 5 
Pe când «Cardinalul de Richelieu, spunea tățiş că în 
chestii politice el prefera unui catolie-spaniol, pe un 
protestant-francez, fiindcă în ochii lui, naționalitatea 
trece înaintea confesiunii ; protestanţii-francezi pra- 
ferau pe coreligionarii lor englezi, compatrioţilor fran-- 
cezi» î). Pricepe dar oricine, ce a putut fi: în Transil- 
vania intoleranța calvinilor-unguri şi a luteranilor-saşi, 
faţă de românii, cari prin unirea, lor cu Homa, puneau 
în pericol şovinismul maghiar, lăcomia săsească, în- 
văluite în intoleranţa protestantă. 

Entru cât însă unirea cu Roma, avea să dea româ- 
nilor cultura ce le lipsea, şi să apere.ortodoxia cea mai 
curată; nici cu ajutorul pravoslavaicilor sârbi, inimicii 
românismului nu au putut sdrobi Unirea. Românii ce 
se întorc din Roma, cu conştiinţa latinităţii lor şi în- - 
tăriţi duhovniceşte, pornesc acel apostolat, graţie căruia 
întreg poporul român se simte ce este, şi la ce este 
dator să năzuiască neconteniţ. - NE 

Blajul, grație Unirii cu Roma, a fost focarul care a 
încălzit inimile româneşti, la cel mai curat patriotism, 
care nu cunoştea hotare milenare, dar vremelnice. La, 
începutul secolului XIX, cei din Blaj, înțeleg că sunt 

  

, 

1) Lavisse Rambaud, Ilistoire Generale, V, 246.—9) Ibid, 128. —3) îhia 246, — 4) Ibid. 336, — 5) Ihid. 338, — 6) Lia, 340,
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datori, să facă cunoscută dincoace de Carpaţi, învă- 
țătura. lui. Ea i 

In timpul oeupaţiunii austriace, dela sfârşitul seco- 
lului XVIEI, şi ca să scape de. cătănia atâta de grea 

pe vremea răsboaielor lui Napoleon; mii de ardeleni, 
au trecut munţii, de s'au stabilit în Ţara Românească. 

-“Păstorirea lor, celor uniţi, cari erau foarte numeroşi, 
-- preocupă Blajul. 

De mult în România, numai erau de cât bărăţiile, 
stăpânite de franciscani unguri. La începutul secolului 
XIX, se adună la bariera Bucureştilor, la Cioplea şi în 
Dudeşti, câteva sute de familii de bulgari catolici. E- 
resul pavlichian, a fost distrus în Bulgaria, de misio- 

nari catolici, cari singuri au putut aduce la dreapta 
credinţă, pe bulgarii ispitiţi de această erezie. Bănuiţi 
că au ţinut cu creştinii, în timpul răsboaielor cu turcii 
din secolul XVII şi XVIII; mulţi din bulgarii aceştia 
au trecut Dunărea, în Tara Românească şi în Banat. 
Se crede că foarte mulţi s'au perdut, fiind risipiţi prin 
satele de lângă Dunăre. Câţi şi-au păstrat credinţa, şi * 
cu alţii cari au venit din Banat, au format două sate, 
lângă Bucureşti. 

In Cioplea, moare la 16 Noembrie 1813, Francisco: 
Ferreri, Episcopul Nicopolei şi Administrator Apostolic, 
în Valahia!). In locu-i, Papa, denumeşte pe Fortunato 
Ercolani, care revine hirotonit arhiereu din Viena, în 

_ Noembrie 1815. Se întoarce însoţit de fratele său şi de 
vre-o câţiva călugări ligurieni. Fleischhakl, îl prezintă 

„lui Vodă şi Mitropolitului Nectarie. Agentul Austriei, 
raportează lui Metternich, că Episcopul a îost primit . 
foarte prieteneşte şi îndatoritor, atât de Vodă, cât şi de 
prelați 2). Ercolani era un om şi inteligent şi energic; 
o fire întreagă, căruia nu-i plăcea să i se calce în pi- 
cioare drepturile. Lui Ercolani i se adresează Episcopui: 
Blajului, în chestia ardelenilor-uniţi, ce se răspândiseră 
în o mulţime de sate. Pentru îngrijirea lor, Bob trimite 
în ţară, pe Grigore Maior. Ş * 

In Iulie 1818, Fleischhakl raportează lui Metternich, 
că Ercolani a îrimis pe Maior prin şate, ca să sfă- 
tuiască pe uniţi să se adune înti'un sat, cu popa lor 
în frunte. Agentul spune că asta va nemulţumi pe boeri 

  

1) lorga. Studii şi Documenie, Acte relative la istoria cul- 
tului catolic în Principate. 1901, 346. — 9) Lbid, 354 
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şi pe: preoți. In satul Gălbinaşi, Gamenii Mitropoliei, îl 
prind pe Maior, îl iau la bătae şi-l duc la Mitropolie, 
unde îl închid. A trebuit să intervie Fleischhakl, ca să-i 
scoată dela propreală. Mitropolitul declară lui Emanoil . 
Furcă, tâlmaciul Agenţiei, că altădată Maior, vă fi tratat - 
şi mai rău. Nectarie zice că trebue uniţii să se ducă 
la biserică, la bărăţiile latine; şi că Maior poate sluji 
ori unde, dar nu în localităţi din eparhia lui!). Că cei 
dela, Mitropolie, erau furioşi, este neândoios, Că şi toți 
boerii erau în potriva lui Maior, cum zice Fleischhaki, 
nu este aşa de sigur. Din însăşi anaforaua lui Nectarie - 
către Vodă, se vede că în satui Rasa, proprietarul mo- | 
şiei, Căminarul Manu Bondi, ajuta pe Grigore Maior, 
şi se îndatorase în scris, să clădească biserică unită în 
satul lui 2). Din nişte rapoarte, pe care Canonicul lon . 
Bălan, le găsise în arhivele Blajului, ar fi reieşit că mulţi 
din boeri, încurajau activitatea lui Grigore Maior. Re- 
ret că în nenorocite împrejurări, la 1816, acele note 
ale P. Bălan, sau perdut; elear arunca olumină şi 
mai vie asupra chestiunii. “ 

Nectarie, pune pe preoţi să-i prezinte o jalbă în 
potriva oveeilor şi a, catolicilor, pentru ca să se explice. 
Jalba aceasta, care pune la un loc pe catolici şi pe 
ovrei, sfârşeşte prin ameninţarea că «dacă nu ia Măria 
Sa măsuri contra, ovreilor şi catolicilor, va fi mai rău, 
„căci se va, răsvrăti norodub 3). n 

Agentul Austriac, se încearcă în toate rapoartele lui 
să dea vina asupra lui Ercolani. . 

Incă din 1816, când Ercolani, îi comunicase ordinul 
primit dela Nunţiatură, de a se îngriji de uniţi, prin 
preoţi romani ; Fieischhakl scrie la Viena, că atunci. 
când a aflat că sunţ 12.000 de uniţi în Valahia, el sa 
speriat, şi nu numai a căutat să arate lui Ercolani, 
greutăţile ce se pun în calea trimiterii de preoţi uniţi, 
ci a cerut să poruncească misionarilor latini, să le 
predice că au păcătuit greu, fugind de miliţie şi dela 
biruri, că trebue să se întoarcă toţi în Ardeal 4). Cato- 
licismul din Ţara Românească şi Moldova, în mintea 
celor mai mulţi din diplomaţii austriaci, trebuie «<ă 
rămâe străin, pentru ca să .aibă nevoe de protecto- 
ratul Austriei, 

  

1) Ibid. 377 şi urm, —2) Ibid. 381, —3) Ibid, 882—4,—% 
Ibid, 361 —2, e '
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Ercolani nu înţelegea lucrul asttel. Adusese călugări 
ligurieni, cu care voia să înlocuiască pe franciscanii 
unguri. În orice împrejurare, căuta pe cât posibil să 
deosibească Biserica. Catolică, de Austria. RHevendică, 
faţă chiar de Consulatul Austriac, dreptul de asil, în 

„bisericile sale!). Nu este mulțumit când Fleischhaki, 
intervine în conflictul dintre sătenii din Dudeşti cu Vi- . 
stierul Hagi-Moscu. Episcopul, cu drept cuvânt, se 
opunea la încercarea Austriei, dea protegui pe bulgarii— 
catolici, şi zicea că, întru cât ei sunt supuşi români, 
pentru ei nu poate interveni la stăpânire altul, de cât 
vlădica lor?). -. o ! 
_Ce a pus vârf la greutăţile cu care lupta Ercolani, 

este că voia să înlocuiască pretutindeni pe franciscani 
cu ligurieni. Despre franciscanii unguri, cu care a intra, 

_în luptă Episcopul, nu se poate spune de cât că «în 
cazul cel mai bun, erau numai ienoranţi» 8). Ce este 
mai interesant este că franciscanii, au fost necontenit 
susținuți de Mitropolia Ungro-Vlahiei. 

Este caracteristic cum în jalba pe care Nectarie, pune 
să i-o adreseze clerul, se vorbeste, în potriva şcoalei, 
pe care Ercolani a întemeiat-o la Curtea Veche, cu aju- 
torul ligurienilor, atât de vrăşmăşiţi de franciscani 4). 

Cu atât. mai caracteristic, cu cât Mitropolitul Dionisie 
“Lupu, «se cunoştea bine cu Părintele Antonie Csubrin 

care i-a dat ospitalitate mai multă vreme, când era l& 
nevoe», raportează Solignac, Girantul Agenţiei Austriace, 
lui Metternich. «Mitropolitul, asigură acesta, cunoaşte 
foarte bine împrejurările din Biserica Catolică, şi ca, să 
arate lui Csubrin, recunoştinţa sa, Va poftit la Bucu- 
reşti, şi i-a făgăduit că îl va apăra de orice urmare» 5). 
Din cauza aceasta, Gardianul din Câmpulung, se cedea 
să plece din ţară, cu toate ordinile ce-i dase Epis- 

„copul. A trebuit să intervie Udritzky, ca să-l decidă, 
--să plece. Mitropolitul Dionisie declară atunci Cancela- 
rului Agenţiei, «că el cunoaşte intrigarisirile P, S. Er-- 
colani, dorinţa lui să depărteze pe franciscani din ţară, 
şi altele multe. Mitropolitul este însă decis să împiedice 

„toate astea», Provincialul franciscanilor, când aude cât 
îi susţine Mitropolitul, zice că nu este momentul, să 
plece acest călugăr iubit de Mitrupolit; dar, în cele din 

  

> 

1) ) Ibid, 357—8, — 2) Ibid, 360. — 3) Ibid, XLVI.—4) Ipiă, 383 5) inta. 387.63 2) Did 800, — 8) Id, XLVI—A)Ihid, 385, 
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s.
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urmă a trebuit să se supue!?). Mitropolitul furios, serie 
la Viena lui Fleischhakl, ca să-i expuie Telaţiunile din 
Valahia, «dintre Biserica Răsăritului şi cea, a Apusului, 
pe care urma vremilor ne face să le considerăm legi- 
time». Stfârşeşte prin a zice că Episcopul Nicopolei, 
deste foarte intrigant şi periculos, căci a torburat pe 
călugării şi superiorii bisericilor catolice... Va cere prin 
urmare isgonirea lui din ţară» 2). | 

Caragea, scrisese altădată Nunţiului din Viena, ce- 
rând îndepărtarea lui: Ercolani. Sutzu, se adresează de-a 
dreptul Papii. Piu VII îi răspunde: cAm primit scri- 
soarea Măriei Tale, în care Ni te plângi foarte tare, de 
Venerabilul Nostru Frate Fortunat Maria Ercolani, spu- 
nând că turbură liniştea publieă în principatul Tău ; 
Noi am şi început să ne ocupăm de afacerea asta, îm-. 
preună cu Venerabilii noştri fraţi Cardinalii S$. Bi- 
serici Romane, şi -promitem „să punem toată grija; şi râvna la acest lucru, şi vom lua hotărârea cea mai po- trivită, ţinând seama, şi de cele ce ne-ai scris» 5), 

In interesul păcii, Papa a dat lui Ercolani o eparhie 
insemnată în Italia, unde a trăit încă multă vreme, interesându-se. necontenit de țara, în care petrecuse anii 
cei mai frumoşi, pe “care o iubea, şi îi dorea, binele. 
„_Franciscanii unguri, şi-au prelungit astfel agonia lor in Valahia, încă cincizeci de ani. Blajul nu a-uitât însă - pe_ uniţi. Grigore Maior, a plecat în timpul Zaverii. La 1824, este iarăş în oraş vorba de trimiterea unui preot unit. 
Şi Fleischhakl, care la 1817, zicea că «preotul unit, de 
se va trimite, să îndemne la reemigrare pe credincioşi» ; 
la 18 Septembrie 1824, scrie. că'el «nu admite să fie 
în tară 20000 de emigraţi uniţi. Agenţia a isbutit „să-i 
trimită pe cei mai mulţi înapoi, în Ţransilvania ; şi cei 
rămaşi sunt mai toţi neuniţi, sau trecuţi aici la neunire». 
Folositoare nu ar fi trimiterea unui preot unit, fiindcă âr 
scădea numărul celor ce vin în bisericile latine, zice el*). 

Aceleaşi lucruri le spune şi în raportul său din 28 
Ianuarie 1826. Crede că ar fi greu, ca Vodă Ghika, să 
îngădue venirea în ţară, a popilor uniţi. Adaogă însă, 
că Episcopul Malojoni, are în suita sa, şi un preot unit, . 
anume Vasile Veniamin Fodor,care poartă titlul de Secre- 
tar Episcopal. Acesta nu a putut stă în Dudeşti, căci popa 

  

j 

1) lid, 388, —2) lbia 389—91, — 3) Hurmuzache, Doc. lsi, . 
Rom, X. 560, — 4) Iorga, Op. cit, 403, 
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“neunit de acolo, îi cere să aibă voie dela Mitropolitul . 
Ungro-Vlăhiei, şi-l ameninţă, că dacă nu pleacă, se vor 
dărâma locuinţele credincioşilor lui. Agentul, l-a sfătuit 
pe Malojoni, să-l-aducă în Bucureşti. Din scriptele pa- 
rohiei catolice dela Cioplea, se vede că mai mulţi ani, 
Fodor a săvârşit leturghia după legea românească, în . 
biserica: de acolo. 

Cu plecarea lui, nu sa mai îngăduit nici unui preot 
român-unit să se îngrijească de uniţii din România, până 
ce Arhiepiscopul Paoli, la 1884, aduse în Bucureşti, pe 
fericitul Episcop Dumitru Radu, dela Oradia-Mare, care 
a, fost cel dintâi Paroh şi Protopop al uriţilor din Bu- 3 

cureşti. | 
Pe Dumitru Hadu, nu l-a mai arestat Mitropolia. 

Sau mulţumit câţiva fanatici, să-l molesteze, când în 
1884 a, voit să ţie o conferinţă la Ateneul, unde în 1920 
i “au tăcut funeralii naţionale. 

 



GAPITOLUL VIII 

PROCESUL BLĂJENILOR 

Inochentie Klein, când şi-a mutat reşedinţa sa epis- 
copală din Făgăraş la Blaj, a voit să întemeieze un 
centru românesc şi, creştinese, cum a şi ajuns orăşelul 
acesta cu timpul. 

Ion Lemeny, urmând lui: Bob, în acest scaun arhie- 
resc, la, 1832; a dat un nou şi măreț avânt Blajului. 

De şi nu era agreat de guvernul unguresc, care i-a 
opus un contra candidat, din 212 alegători, 179 glasuri 
se pronunţară pentru Lemeny. El fu confirmat de Im- 
păratul, şi hirotonit de Samuil Vulcan, Episcopul din 
Oradia Mare. : 
„Pe când era Protopop la Cluj, Mitropolitul Veniamin 

- Kostache, care auzise de prelegerile ţinute de Lemeny, 
„către predase filosofia şi istoria bisericească la Blaj; l-a 
“poftit în Moldova, ca să colaboreze cu el, la înte- 
meierea seminarului'dela Socola. Lemeny era gata să 
pornească spre laşi. Dar l-a ţinut pe loc Bob. Episcopul 
avea nevoie de un cleric luminat şi inimos, cum era, 
Lemeny. Nu-i venea să se despartă de el. Aşa spune 
Bunea. 
Ca succesor al lui Bob, Lemeny răspunse la nădej- 

diile ce se puneau întrânsul. Liceul blăjean fu com- 
plectat. l'acultatea de teologie e reorganizată. Pe lâncă 
morală, dogmatică şi exegeză, el dispune .să se predea 
la facultate, dreptul-canonic şi istoria bisericească. Când 
“guvernul dela Cluj îi face greutăţi, la crearea unei 
catedre de istorie universală, sub cuvânt că epathia e 

4
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lipsită de mijloace; el ia asupra sa plata - profesorului, 
. ce' se numeă Simion Bărnuţ. Tipografia o puse sub di- 

recţia lui Cipariu, care o făcu un adevărat aşezământ 
cultural şi artistic. | Sa 

Milostiv, el ridică turnurile catedralei din Blaj, cu 
paralele lui. Seminariştilor, când îi hirotonisea preoți, 
Lemeny le dedea un rând de încălțăminte, tain dela 

__ Episcopie în zilele câte le petreceau în Blaj, pentru hi- 
rotonire şi, dela el, câte 925 florini!). 
Şcolile, din Blaj, luaseră o aşa deşvoltare, în cât se 

înmulţesc în ele neuniţii, în aşa grad, în cât chiar 

grecii braşoveni ca: Naslim, Djanli şi Hagi Ghidru, îşi 

trimit odraslele să înveţe acolo 2). Din' Blaj, aduc bra- 
şovenii pe Bariţ şi. pe Mureşeanu, de le organizează 
scolile româneşti. | 

Lemeny era, convins de superioritatea Unirii. Ca Pro- 
topop la Cluj, a izbutit să aducă la Unire, mulţi români. 
Ca Episcop, cîşi făcuse regulă ca fracțiuni din popor să 
nu mai primească la Unire, ci sau comune întregi, sau 
pe nimeni, ca astfel să micşoreze numărul atâtor popi 
și dascăli fămânzi şi peteciţi ; iar comunele bisericeşti să 
rămâe scutite de urgii şi de scandale, prin care se fac de 
-batjocora altor popoare» 2). | 

E] trăia în legături de prietenie “cu Vasile Mosa, Epis- 
copul neunit din Sibiu. Acest Moga cera un suflet bun. 
de om, îşi iubea națiunea şi Diserica,.: dar nu ştia să se 
impue». *) | 

EI păstorea pe neuniţi, după sfaturile lui Aron de 
Budai, român-unit, prim epitrop al bisericii. române- 
unite din Sibiu. Budai, încă din 1/99, era Secretar şi Ju- 
risconsult al Consistoriului neunit din Sibiu. In această 
calitate, el cârmuise de fapt Episcopia vacantă, dela 
1799-—1810 ; şi rămăsese principalul consilier al lui Moga. 
Impreună cu Moga, Lemeay înmânase Dietei dela 
Cluj, la 1842, o petiție prin care se lua apărarea diep- 
turilor românilor din ţinuturile săseşti. «Tot pe Moga 
îl sfătuia Lemeny, să dea mese şi să ospăteze pe mem- 
brii Dietei ce veneau în Sibiu», pentru ca astfel să-i câş- 

tive în folosul cauzei româneşti. 
„Ku risicul să supere guvernul, el îngăduise lui Bărnuţ, să 

ţie cursuri de filosofie şi de drept natural, în limba română. 
Un aşa arhiereu, era indreptățit să se âdaste la iubirea şi 
  

  

1) Bariț, Părţi alese din Ist. Trans. I. 612, — 2) Ibid. 612.— 
_8) Ibid, 617. — 4) Ibid, 606, 
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recunoştinţa a lor săi. Şi cu toate acestea, multe amaruri 
a avut el să îndure, dela o parte din fii lui sufieteşti. 

In Joia Paştelor, din 1843, isbucni în Episcopie, un 
scandal cu urmări cu totul neprevăzute. losif Kârăsi, un 
seminarist din anul al patrulea, fu exclus dela ceremonia. 
spălatului picioarelor, şi înlocuit cu unul din anul al 
treilea. Colegii lui, din pricina aceasta, refuzară să se: 
în făţişeze la ceremonia săvârşită de Episcop, şi cu chipul 
acesta turburâră ordinea slujbei. 

Această nesupunere a seminariştilor, fu pedepsită cu 
dojană aspră, și fură ameninţaţi cu eliminarea din se- 
minar. Lucrurile s'ar fi oprit aci, dacă Rectorul Se- 
minarului, prin violenţa şi lipsa lui de tact, nu învrăjbea, 
pe tineri. Întră apoi în horă şi o nepoată a Rectorului, 
şi Economul Seminarului; aşa că, în cele din urmă, toţi 
seminariştii cer. Episcopului, prin petiție, distituirea 

. Rectorului. Peste 8 zile, ei revin reclamână «ca imediat 
să fie liberaţi de acest tartor duhovnicesc». Episcopul 

"Je făgădueşte, că va cerceta plângerea lor, cu condiţie 
să se astâmpere. | | 
Rău sfătuiţi, seminăristii se adresează şi guvernului 

din Cluj. Contele Teleki,” trimite petiția Episcopului, 
care eliminează pe cei ce au refuzat să se înfăţigeze la 
spălatul picioarelor, şi celorlalţi le dă sfaturi să se apuce 
de altă treabă. Cei eliminaţi refuză însă să părăsească 
seminarul. Rectorul înfuriat, porunceşte să li se arunce 
Jucrurile în curte. Se făcu astfel o nouă greşeală, care 
mări scandalul. Seminariştii lăsaţi pe drumuri, încep a 
se face simpatici prin satele din jurul Blajului. Pro- 
prietarul Alexe de Gryărfăs, le trimite merinde, şi le scrie 
promiţându-le şi alte ajutoare. o 

- Nouă din profesorii seminarului, se solidarizeară cu 
seminariştii. Simion Crainic, Decanul Capitlului, se dă şi . 

"el în partea răzvrătiţilor. Profesorii - şi protopopii se 
împerechiază. Se trimit tânguiri, de-a dreptul la Impărat. 
Episcopul Erdely, însărcinat să aplaneze conflictul, se 
vede nesocotit şi batjocorit de cei răsvrătiţi. Consiliaţi 
de avocatul Konrad Schmidt, ei se încurcă în excepţiuni . 
şi contestaţiuni, cărora le pune capăt hotărârea scau- 
nului Primaţial din Strigon, dela 1846, care îi osândeşte 
pe răsvrătiţi ca pe niste Pârfitori ai Chiriarhului lor: 

Cu un an înainte, Consistoriul din: Blaj, suspendase 
dela cele preoțești, timp de trei ani Le Crainic, care 

” avea să petreacă timpul acesta la Monastirea S. Treime, 
din Albazlulia. Simion Bărnuţ, Dumitiu Boer şi Grigore



N
P
 

  

149 „n M. Theodoriat-Carada 
  

Moldvai, au fost caterisiţi; iar Nicolae Mân, Teofil Al- 
pini şi Ştefan: Moldvai, scoşi din sarcinile de protopopi. 

Procesul aceşta, a adus mare perturbare în clerul 

blăjan. La drept vorbind, ar fi fost de dorit ca o copi- 
lărie, ca aceea din Joia Paştilor, să fie pedepeită uşor 
şi cât mai părinteşte. Ori ce merite o fi avut Rectorul, 
0 prudenţă elementară, cerea, să fie îndepărtat dela, con- 
Gucerea seminarului. Se putea găsi o formulă cât de 
cinstită, pentru el; dar nu mai putea fi ţinut acolo. Ar 
fi fost prudent şi drept să se ia o cale cât mai împă- 

ciuitoare. “Acestea spuse, trebue Să adăogăm, că chipul 

cum a pornit de aci lupta împotriva lui Lemeny, în- 
- vinuirile cu desăvârşire neîntemeiate cei s'atadur, apasă 
greu asupra lui Crainic, şi mai ales lui Bărnuţ. 

Cercetări minuţioase, cu martori ce au prestat jură- 

mânt, au spulberat. acele învinuiri; şi au făcut ca re- 

“ clamanţii să fie pedepsiţi, ca nişte «odioşi calomniatori». 
Si-nici că, se putea altfel, când ei acuzau pe Lemeny de ne- 

  

potism; şi se constata că din 1360 de parohi, nici un nepot . 
nu avea Lemeny îdtre parohii aceştia. In toată eparhia 
Blajului, nu erau preoţi decât doi nepoți ai săi, din a 
cincea, spiță. Administraţiunea financiară a eparhiei, s'a 
dovedit, absoluţ „corectă. Aceaştă administraţie finan- 
ciară nici nu o făcea, Episcopul, ci Capitlul Metropolitan. 

Merseseră până să-l acuze, că a vroit să-l omoare pe 
ărnuţ, Intro noapte, cineva pusese o scară la fereastra 

chiliei în care locuia Bărnuţ. De aci ei trăgeau con- 
cluzia, că Episcopul trimisese pe cineva șă-l ueidă. La 
1851, a fost prins un evreu spărgător, care a mărturisit, 
că, vroind să facă o spargere la casieria eparhială, din 
areşală a pus scara în dreptul ferestrei lui Bărnuţ, care 
s'a deșteptat, a dat alarma, şi hoţul a luat-o la iugă,.. 
«Nu se poate o infamie mai mare, decât a bănui de 
asăsinaf, pe un arhiereu bătrân şi stimat ca Lemeny> ; 
exclamă Bariț. 

Conflictul acesta a lăsat urme dureroase. De scan- 
dalul din Blaj au scris şi străinii. Eugeniu de Frieden- 
fels, în al său «loseph Bedeus von Scharberg. Betragen 

„zur Zeitgeschicte Siebenbiirgens in XIX Tahrhundert», 

îl arată pe Lemeny ca pe un păcătos mare, şi pe toţi 
cei ce l-au apărat, prin mărturiile sau hotărârile lor, 
drept- protectori qi răutăţii. Alexe Iakab, în «Szabadsa- 
igharezunk_tortenete», proclamă. pe Lemeny absolut 
nevinovat. El vede în Bărnuţ şi tovarăşii lui, instru- 
mente oarbe ale saşilor. din. Sibiu, şi ale ncuniţilor din
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Bucureşti şi Petersburg. Bariț pune îsitreaga răsvrătire 
„în socoteala «spiritului de resistenţă ce plana peste tot 

în der»; aşa că ca trebuit şi la Blaj, numai o scânteie 
mică să cadă într'un vas cu praf de puşcă». !) 

Şi el bănueşte că saşii au vrut să se răsbune ve 
Lemeny, fiindcă împreună cu Moga, intervenise la Dicia 

„din Cluj, în favorul românilor din ținuturile săses“:. Ii 

profesorilor răzvrătiți. . 
Cu toate astea, dacă lucrurile au luat aşa pronorţii, 

cauzele sunt multiple. Nu au Jucat acilea nici uu rol, 
bucureştenii. Că agenţi muscăleşti, au încercât să profite 
de pasiunea, celor în luptă, ca să lege literile cirilice de 
ritul oriental, nu e de loc cu neputinţă. Că saşii, în ca- 
litatea, lor de luterani, ca şi Alexe Gyiărfas un calvia, 
vedeau cu plăcere un scandal la Blaj, este foarte natural. 
Că pe lângă aceasta saşii aveau pică pe Lemeny, pentru 
că luase parte românilor ce locuiau în ţinuturile săseşt ; 
pare neindoios. Desigur că şi spiritul revoluţionar, ce 
bântuiă în Europa dela 1830, îşi are rostul lui în contlict. 
Pentru ca însă scandalul să ia proporţiile pe care le-a 
luat, a mai trebuit ceva. Mai întâi a trebuit ca spiritul 
absolutist şi polițienesc, ce siăpânea în Austria lui Met- 

> ternich, să creieze la deţinătorii puterii o mentalitaie 
specială, A fost nevoie ca Rectorului. Seminarului, să-i 
lipsească tactul şi blândeţea. Neinţelegerile dintre călu- 
sării dela $. Treime, şi canonicii bobieni, creaseră o. 
atmosferă prielnică tuturor certurilor. Amestecul fe- 
meilor, atmosiera unui centru aşu de micuţ ca Blaiul, 
au îngăduit intrigilor de mahala, să se dospească mi- 
nunaf. Fără de preocupări prea mari, din lipsa simțului 
proporțiunilor, locuitorii târgulețului acesta au dat 
uaor fleacuri, contururi uriaşe. Bărnuţ, în fine, era 
absolut lipsit de credință religioasă ; o fire paradoxală, 
care mai târziu avea să ajungă să preconizeze ciudata ideie 
că românii trebue să reînceapă a se închina zeilor latini, - 
să se întoarcă la păgânism. Ori cât de mari îi sunt, 
meritele pe tărâmul naţional, numai preot nu era Bărnuţ;, 
în cele bisericeşti, avea idei preconcepute şi vrăşmăşeşti. 
„Bariț, osândeşte pe profesori, fiindcă. au dus pricina 

în faţa Împăratului, şi la judecata Primatului Ungariei. 
Este drept, că românii ardeleni s'au ferit totdeauna, 
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este foarte suspect avocatul Konrad Schmidt, sternicul 
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"să dea ungurilor pricină de a se amesteca, în trebile lor; 
şi foarte cuminte au făcut. Dacă însă cu adevărat în 
vremea aceia, singurul mijloc de a face dreptate, ar fi 
fost calea pe care au apucat-o cei răsvrătiţi; ei nu ar 
putea; fi osândiţi. Vină amestecului străin în trebile ro- 
mâneşti, ar cădea asupra, celor ce, prin păcatele lor, şi 
prin tăgada dreptăţii, ar fi silit pe cei obijduiţi să apuce 
călea aceia. Pereat mundus, fiat Justitia. Numai atât, 
că razvrătiţii nu cereau dreptatea. Ei bârfeau pe Lemeny, 
cu nădejdea că un scandal aşa de mare, nu se va putea 
aplana decât prin îndepărtarea lui din scaunul episcopal. 
Nu au isbutit ; vina lor rămâne îndoită, . 

Lemeny, a fost spălat cu totul de invinuirile pe care 
i le aduceau. Prieteni el nu avea la Strigon. Ungurii 
nu uitaseră că, la 24 Fevruarie 1842, el înaintase Îm- 
păratului, protestul Capitlului blăjan, împotriva pro- 
ectului de lege ce introducea limba maghiară, ca limbă 
internă bisericească, obligatorie în corespondenţa ofi- 
cioasă. Cu tot procesul pendinte la Strigon, el nu a 
cedat pe chestia, limbei. În Sibiu, se introdusese limba 
maghiară chiâr în corespondenţa dintre Episcopie şi 
protopopi. Şaguna corespunde cu Protopopul Ighian în 
ungureşte. Numai scrisorile confidenţiale se mai scriau 
în româneşte. «Măria Ta Domnule General-Vicar, cu 
toată ştiinţa îmi fac datornica înştiinţare, ad-interim şi 
nu oficios). «După învârtirea mea, când voi cunoaşte 
trebuinţa îţi voi face şi oficios, şi în limba ungurească ' 
toate lucrurile cunoscute» ; scrie lui Şaguna, Protopopul 
/lagnei la 18/30 Noembrie 1846. Ceva mai târziu, îi înain-: 
tează şi- raportul oficios, în ungureşte. Acest raport 
începe cu Meltosagos Generalis Vicarius Ur, şi sfârşeşte 
cu un szolgaia. 1). 

In Mai 1846, din cancelaria Blajului, eşau însă acte 
oficiale, ce încep toate cu «Onorate în Christos frate» 
şi sfârşeau la fel. %. 

De aceia procesul blăjenilor, cu tot ce e trist întrânsul 
rămâne numai un episod. dureros, fără consecinţe pă- 
gubitoare. Blajul a continuat să fie, cel mai românesc 
şi cel mai creştinesc centru de cultură, fiindcă naţio- 
nalismul blăjenilor, purcede din caldul lor creştinism. . 

  

1) Popea. Momorialul lui. Saguna L. 201, — 9). Bariț, Op. Git. 1. 765 şi 763, | 
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CAPITOLUL IX. 

UN MITROPOLIT IN CONFLICT CU.MUSCALII 

După fuga lui Dionisie Lupu, Mitropolia Ungro-Vla- 
hiei o cârmui omonimul său, un protosingel, până ce 
turcii puseră Vechil pe Venedict, Arhiepiscopul '”roadei. 
Arhiereul Vechil, «nu era lipsit de spirit. Bine rău, a 
mulţumit pe toţi, afară de Mitropolit, căruia nu-i tri- 
metea atâtea parale cât cerea Eminenţa Sa», scrie 
Kreuchely Consulul Prusiei, Dlui de Miltitz la 24 Noem- 
brie 18221). i 

Vodă voiasă se scape, cu orice chip de Dionisie Lupu. 
„Stiindu-l cu totul în apele ruseşti, şi bănuind că nu vă 
„Voi să legitimeze, prin prezenţa, lui, un regim rău văzut 

de Rusia, ; Grigorie Vodă Ghika, îl pofteşte să vie în Bu- 
cureşti, să-şi păstorească turma. Dionisie se face bolnav. 
Însărcinează pe Gherasim, al Buzăului, să cârmuiască 
Mitropolia, în lipsa, lui. 

In cele din urmă, pare că, spre a nu-şi pierde scaunul, 
pornise din Braşov spre Bucureşti. Dar tocmai atunci, 

e neaşteptate, Vlădica Gherasim, al Buzăului, părăseşte 
Misropoliă. Se retrage la Căldăruşani, de unde nu a. 
mai eşit, până în.1626, când Vodă îl înlocui în Epi- 
scopia Buzăului cu Chesarie. 
Mitropolia nu mai putea:rămâne văduvă, zise Vodă ; 

dar muşterei pentru Mitropolie nu se ârată. Grigorie 
Ghika, nu era un om învăţat. «Nu înţelege decât câteva 

„cuvinte franţuzeşti» ; şi «de ar trăi şi ar mai domni încă 

1) Hurmuzache, Do X. 193,
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150 ani, mu va ajunge un Hartenberg, ori un Berns- 
dor !); ne âsigură Kreuchely:-Cu toate astea, cel dintâi 
domn pământean, a lăsat bune amintiri. Era un boier 
de omenie, evlavios, bine intenţionat. , 

Indepărtarea lui Dionisie, dela Mitropolie, era o ne- 
cesitate politică. Se.simţea nevoia unei prefaceri în - 
Biserică. Dar întru cât, Vodă avea, şi el, slăbiciunile 
boierimei dela inceputul veacului al XIX ; el ar fi fosi 
încântat să se înfrupte din darurile ce obişnuit se luau . 
dela un mitropolit nou. Cred că nu mă înşel,-când spun 
că numai faptul că îndepărtarea lui Dionisie din scaun 
se făcuse în grabă, în potriva canoanelor, şi mai ales 
fără voia Rusiei, explică de ce nimeni nu se îmboldeşte 
să ia Mitropolia. În cele din urmă, trebuia să se gă- 
sească cineva, care să: scoată pe Vodă din impasul în 
care' se găsea, primind succesiunea lui Dionisie şi, dacă,. 
se poate, Să încerce o îndreptare în Biserică. 

La Căldăruşani, trăia retras de lume lerodiaconul. - 
Grigorie Miculescu. Asupra lui se opreşte in cele din 
urmă, Domnul. Emisarii trimişi să-i propue Mitropolia, 
au căzut din cer când, în loc să le sară. de gât, lero- 
diaconul i-a refuzat. «E nevrednic de aşa sarcină» ; le 
spune călugărul. La 17 Ianuarie 1823, Vodă îl cheamă 
la Palat. Kreuchely, raportează că acolo da fost convins 
să primească Mitropolia, care îi va aduce 300.000 lei 
pe an. Vodă aflând că venise pe jos la Palat, i-a dă- 
ruit cai şi trăsură». «La 21 lanuarie a fost hirotonisit, 
preot ; şi la 22, arhiereu. La 23, Vodă l-a îmbrăcăât în 
caftan şi i-a dat cârja». In ziua aceia, «Vodă şi Mi- 
tropolitul şi-au sărutat mâna, unul altuia; şi după 
ce sau. heretisit reciproc, s'a dat dulceaţă, cafea şi 
ciubuc» 2). 

După instalarea-i la Mitropolie, Consulul Prusiei, în 
plină uniformă şi însoţit de secretar, se duce de-i face 
0 vizită oficială. «Mi se spusese, că vorbeşte latineşte, 
franțuzeşte, italieneşte şi alte multe limbi. li adresai 
prin urmare cuvântul în latineşte, apoi în franţuzeşte. 
Nu m'a, înțeles, ori sa făcut că nu mă înţelege. In 
sfârşit, Ministrul Afacerilor Străine, D. Nistor, care din 
întâmplare era ăcolo, făcu pe tâlmaciul. Caşi cum nu 
ar fi ştiut, îl întrebă dacă are în faţă, pe însu-şi D. Consul. 
Apoi se sculă foarte încântat, mă pofti pe sofa, se arătă 

    

1) Ibid. -188, — 9) Lbid, 209, 
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„ afabil şi modest. A vorbit incet şi cu măsură, Mi-a dai 
cafea; şi duleeaţă. La plecare rea blagoslovit. M'a în- 
soţit până în curte, şi n'a intrat in casă, până nu a 
pornit trăsura din loc. Se aşteaptă mult dela el, cu 
toate că gurile rele pretind că nu ar fi de cât un is- 
cusit ipocrit. Dar în definitiv, cine nu are vrăşmaşi, şi 
pe cine nu-l invidiază lumea ? Ori cum, iată un mitro- 
polit, care în loc să câmpere Mitropolia, e rugat să o 
primească, şi se lasă greu. In loc să împartă daruri, 
primeşte el darurile» S “ 

* în alt raport, el spune lui Miltitz, că Grigorie ca fost 
ucenicul Mitropolitului Nectarie, care hotărâse să-l 
facă, Protosinglrelul Mitropoliei. Depunerea lui Nectarie a 
împiedecat înaintarea lui. S'a dus lo Căhăruşani unde 
se spune că a trăit ca un filosof, studiind, şi fără să 
primească vreo sarcină bisericească» *). La vota 5, de 
pe pagina în câre s'a tipărit raportul acesta, ni se spune 
că Nectarie era «un iubitor de petreceri». Acelaş lucru 
se Jasă a se înţelege, când se spune că nu a fost toc: 
nai de aşteptat, cu. (ăiigorie să fie un-mare moralizator 
ptin exemplu 5). - - 

Se prea, poate, ca, alături de Nectarie, să fi petrecut, 
și diaconul său, favorit. La Căldărugani însă, Grigorie a 
trăit în aşa fel în cât, toți îl socoteau bărbat învăţat şi. 
călugăr cuvios., Dar cu toată faima bună, bănuese că-i 
luau alţii înainte la Mitropolie; dacă Dionisie îşi dedea 
regulat dimisia, âşa ca, să nu fie discutată canonicitatea 
urmaşului său. | 

Mult mai cult era Eutrosin Poiecă,. A trebuit totusi 
să se mulţumească a fi numai dascăl. şi predicator; 
până când muscalii, sub ocupaţie, l-2u tăcut egumen la 
Motru. Se poate că egumenia aceia nu era atât spre răs- 
plata unei vieţi închinate Şcoalei şi Bisericii, cât mij- 
Jocul să-l depărteze din Bucureşti, unde nu la mai 
«hemat nimeni, căci îi umbrea pe toţi. 

Neobosit traducător din greceşte al scrierilor teolo-: 
ice; Grigorie nu e un scriitor. Operile lui originale, foarte 
puține, nu au prea mare valoare. «Ca Mitropolit, ei 
dădu câteva — foarte puţine — cărți de slujbă; retipări 
viaţa sfiinţilor de la Neamţu, precum şi o cărticică de 
polemică în contra armenilor, mai mult o curiozitate 
bibliografică, decât o scriere» 4). FI nu a fost cun lu- 

| 1) Ibid, 240, — 2) Ibid, 209, — 3) lorga. îst. Bis, Rom, [l. 299, 

4) lbid, 238, N o 
. UL]
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minător al. clerului său» 1. În Mitropolitul Grigorie, 
«Gheorghe Lazăr nu pare să fi găsit un înţelegător al 
scopurilor. sale) 2)... 
"Câteva luni după instalarea lui Grigorie Miculescu la 
“Mitropolie, în lunie 1823, marele dascăl ce a fost 
Gheorghe Lazăr, desnădăjduit, îşi lua drumul spre. 

“ Ardeal. Ra ” | | 
-Caracteristic-.e rolul ce joacă Grigorie, când e vorba 

de impozitele trebuincioase la acoperirea deficitului lăsat 
în Vistierie, de revoluţie şi de ocupaţia otomană. Vodă 
se gândea, la 'cerit şi la vinărit, de care. nu ar fi vrut 
să scuțească nici pe boieri. Mitropolitul se grăbeşte a 
iscăli anaforaua dorită de Domn. . 

Când boierii îi impută gestul acesta, democratic şi 
creştinesc ; nu găseşte altceva de zis, decât: cam isciilit, 
fiindcă aşa au poruncit Măria Sa Vodă» 2). 
"Ca să se răsbune pe Mitropolit, fiindcă se dase de 
partea Domnului, boierii propun să se acopere deficitul 
printr'un impozit asupra popilor. Să fie obligat fiecare 
preot, să dea Statului câte un galben. Cu destulă ironie, 
ei justifică soluţiunea astfel: Este vechiu obiceiul, zic 
ei, ca, preoţii să dea câte un galben Mitropolitului la 

 iostalarea lui, dajdia toiagului: Fiindcă însă Grigorie nu 
“a cheltuit nimic, la aşezarea lui în scaun, drept ar fi ca 
venitul acesta, să intre în Vistierie. Mitropolitului nu-i 
„convine însă, soluţiunea aceasta. Se uneşte cu boierii, 
şi hotărăsc ca, vinăritul să-l plătească tot numai mojicii 4). 

Domriia lui Grigorie Ghika, nu a fost liniştită. În Ol- 
tenia, pandurii au încercat o răscoală. Valahia, era şi 
ea turburată. Haiducii jefuind, lucrau împotriva  Dom- 
nului. Haiducii aceştia, «nu sunt numai români, ori 
albanezi ; se găsesc printre ei, mai ales în jurul Brăilei, 
şi turci»; scria Kreuchely. lui Miltitz, la 12 Iulie 1925. . 

Consulul Prusiei poveşteşte aci o ispravă.,a haidu- 
cilor răsvrătitori, la Ţigăneşti. 

Iatr'o bunăzi, dintr'0 braşoveancă trasă de patru mândri 
telegari, se scoboară în monastire, un boier falnic, de 
vârstă mijlocie, fără barbă, legat la cap cu un şal, îm- 
brăcat elegant, la cingătoare purtând pistoale scumpe. 
Era, însoţit de patru slujitori încinşi. cu pistoale, şi le- 
sați cu şaluri la cap. Boierul cere să-se facă 0 prive- 
ghere, pentru însănătoşirea Cucoanei sale. Stariţa i-se 

1) Ibid. 938. — 9) Iorga. 1st. Literat. Rom, 1, 38. — 3): Hur- 
muz, Doc. X. 1319. — 4) Ihid. 347, , 
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tânguieşte. Avea monastirea şase poșluşuici, dar i-a 
luat Mihalache Ghika, Ispravnicul de străini. Zapcii iau 
ajutorinţă dela toţi posluşnicii şi scutelnicii monastirii. 
Nu mai ştie cum o să ese la căpătâi. Ca să o mân- 

_gâie, boierul îi dăruieşte 150 lei pentru' ea, şi 50 lei 
pentru călugăriţe. Ii mai încredințează două plicuri, . 
unul către Marele Vistier Mihalache Ghika şi âltul către 
Banul Kretzulescu. Aceşti doi 'sunt prieteni buni. cu 
boierul şi o să le facă dreptate. a 

Iconoama, porneşte numai decât cu scrisoțile, la Bu- 
„ cureşti, Cum deschide plicul, ce-i fusese înmânat, Ghika, 

: cere şi scrisoarea Kretzulescului. Fuge cu amândouă 
scrisorile la frate-său, la Vodă. In scrisoarea către Miha- 
lache Ghika, îl înfrunta, că sărăceşte lumea. O să-i tae 
pe toți Ghikuleştii, pe Trăsnea, Bibescu, Arsachi şi pe 
tilip Lenş; fiindcă «Ţara Românească, nu e menită . 
numai să-i îmbogăţească pe &i». | 

A doua zi, biata [conoamă, e dusă în fața Domnului, 
ca să dea lămuriri asupra ipochimenului, care i-a dat 
scrisorile. li porunceşte, să nu mai vorbească nimănui 
de împrejurarea aceasta. Monastirea îşi recapătă posluş- 
nicii luaţi de fratele lui Vodă, ceilalţi posluşnici şi scu- 
telnici nu vor mai fi supăraţi de nimeni. 1).. Da 

Peste câteva zile, un boer se duce la Căldăruşani şi - 
roagă pe Arhimandriţ să cheme acolo pe iconoama dela 
Țigănești: Ea vine numai decât, însoţită de trei măicuţe 
toarte drăgute, dintre care cea mai în vârstă, împlinise 
douăzeci şi doi de ani. Kreuchely, spune că Iconoama 

„era sora Agentului Austriei, din Ploeşti. Nu prea se în- 
ţelege bine ce rost avea, boierul acela la Căldăruşani, 
era o iscoadă a, lui Vodă, ori tot un răsvrătitor.2). . 

Ceia ce rămâne e că monastirile erau jefaite de rudele 
lui Vodă, cu toată evlavia Domnitorului. In monastiri, 

„ iconoamele, când le chema vre-un egumen, veneau înso- 
țite de măicuțe tinere şi frumoase, până şi în Căldăruşanii | 
lui Grigorie Miculescu. E natural, prin urmare, ca Dinicu 
Golescu, să nu găsească, «preoţi vrednici de preoţie». . 
El vedea pe călugări, între cei ce «tră6sc numai. din 
spinarea românului». Când pomeneşte cu dragoste de 

„Iosif al Argeşului, Golescu adaogă numaidecât, că «ador- 
mind, nu sS'au-mai deşteptat. - o - “ 

Pe Grigorie îl preocupa, tipărirea cărţilor de ritual. - 

  

1) Ibia.. 326—328, — 2) Ibid, 338,
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Când Poarta, dispune isgonirea grecilor din monastirile + 

inchinate, foarte voios el trimite acolo egumeni pămnân- 
teni. Era un tmare vrăşimaş al grecilor. In fanatismul 
lui naţional, mergeă foarte departe. Oprise pe preoţi 
să cunune o fată; de boier săracă, cu ur grec înstărit în 
slujba țării. «Sângele de român, nu trebue să se ames-. 
tece: cu sânge grecesc. Fata e româncă, să ia tot un 

român» ; porunceşte Mitropolitul. !). | - 

Alegerea lui Grigorie fusese o lovitură în contra lui 
Dionisie Lupu, omul rusilor. Se urmează înainte în-- 

depărtarea episcopilor bănuiţi a fi filoruşi. La Buzău, . 
in locul lui Gherasim, vine Chesarie, un iubitor de carte 
„omâneăscă. La Argeş, pusese pe Grigorie Arhimandritul, 
cu toate că Ilarion, trăia şi nu .dimisionase. În împre- 
jurările acestea, Grigorie Miculescu, dă sprijin lui Ghika, 
care se suise pe tron fără voia Rusiei, prin turci şi cti 
sprijinul Austriei. Nu avea nici un drept la simpatia 
Rusiei, şi nici nu caută so dobândească, chiar după 
detronarea lui Ghika, când muscalii ocupă Principatele, 
la 1828. 

Mişcarea lui Tudor Vladimirescu, a dat avânt par- . 
tidului. naţional. In Bucureşti trăesc. acum boieri, cari 
simt mai pronunţat româneşte. Printre aceştia sunt, cari 
au intuiţia pericolului moscovit. Mai toţi aceştia se 
găsesc împrejurul Mitropolitului. . 

Mitropolitul era un habotnic; dar fanatismul lui pra- 
voslavnic, avea hotare. L'am văzut oprind cununia 
unei românce, cu un grec. El nu înţelege apoi, ca orto- 
doxia, să fie numai un mijloc prin care Rusia, să-şi poată 
asimila creştinii din Balcani. Pare că îşi închipuia, că 
“ea ar putea fi şi o pavăză a românismului, Era convins 
că preoţia, trebue ocrotită. Preoţii, credea el, trebuiesc 
respectaţi de toată lumea. Oştile pravoslavnice ale Ța- 
rului, ar fi fost datoare să respecte pe preoţi. 

Nu asta era. însă conceptiunea, armatei ruse de ocu- 
paţiune. Muscalii:cereau servicii dela toţi Jocuitorii ; la 
rechiziţii şi corvoade, popii sunt puşi la rând cu ori 
care alt locuitor. Pahonţii nu fac deosebire, între popă 
şi clăcaş.. Se poate că nici nu le venea să creadă că sunt 
atâția popi, în fiecare sat; fiindcă erau din cale afară muiţi 
cei hirotonisiţi fără rost, şi mai toţi aceştia nu se deosebeau 
de țăranii de rând, nici măcar la port. Lipsa de brațe, făcea 
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pe muscali să se arate neâncrezători, față de cei ce cereau 
scutire de angarale, ca fiind clerici. 

Grigorie se simte dator să intervie în favorul acestor 
preoţi. In Moldova, intervenirile lui Veniamin Kostache 
in favorul clerului, erau ascultate fără supărare. Dacă 
ele în genere, nu au prea tolosit clerului, nici nu au pri- 
citit vre un necaz, Mitropolitului Moldovei. De ce ar fi 
fost altfel tratat, Grigorie?-Nu fusese el numit Caima- 
cam, la sosirea, ruşilor ? Nu întâmpinase el pe Generalul 
Roth, la Colentina? Trupele ruseşti fuseseră primite, în 

„sunetul clopotelor, dela toate bisericile lui Grigorie. :). 
e Se credea în putinţă să intervie, fără pericol. 

Cu toate astea, la 24 Ianuarie 1829, Contele Pahlen, 
Presedintele-Plenipotenţiar al Principatelor, înstiinţează 

pe Mitropolitul Ungro-Vlahiei, că a fost, scos din scaun 
de către Majestatea Sa impăratul tuturor Rusiilor. [i 
porunceşte să pornească imediat spre Basarabia. 

«Nu-mi permit cea mai mică analiză a temeiurilor care 
au motivat această măsură, răspunde, cu multă demni- 
iate Grigorie, datoria mea fiind a mă supune în tăcere; 

„şi de aceia îndrăsnesc a cere dela Excelenţa Voastră o 
păsuire de 15 zile». «În aşteptarea acestei păsuiri, daţi-mi 
voie Domnule Conte, să consider drept o urmare a bunei 
voinţei voastre față de mine, dispoziţia ce aţi luat ca 
să. fixez suma trebuincioasă la călătoria şi întreţinerea 
mea în Basarabia ; şi vă mulţumesc. Cum însă nu cu- 
nosc ţara, îmi este peste putinţă să dau urmare poftirei 

"ce-mi faceţi, şi rog pe Excelenţa, Voastră, să fixeze o 
sumă cât de modestă, dar potrivită demnităţii şi vârstei 
mele». Sfirşeşte cerând ca, ce va rămâne, după scăderea 
cheltuielilor internării sale şi va fi indispensabil la între- 
ținerea, Mitropoliei, restul să slujească «la plata dato- 
riilor făcute numai de predecesorii mei». El spune că 
«datoriile acestea erau foarte mari, acum ele nu se ridică 
de cât la suma de 125.230 lei» 2). 

Este o indirectă critică, nu atât la adresa protectorului 
său, Mitropolitului Nectarie, cât a Mitropolitului Dionisie, 
care de sigur a contribuit mult la isgonirea lui Grigorie. 

La 29 Iulie 1826, Nesselrode, se adresa lui Dionisie 
“și lui Ilarion, la-Braşov, ca Mitropolitului Ungro-Vlahiei 

şi Episcopului de Argeş, cei canonici şi legitimi 5). 
Aceasta încurajase pe Dionisie. In Octombrie el se 

  

4) Did, 4457. — 9 Lia, 695--6. — 5) Wid, 399,
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lânge Amiralului Mordvendv, Ministrul Cultelor şi 
rințului; Galitzin, de «ofensa ce s'a făcut Bisericii 

- Româneşti, prin înlocuirea sa în potriva tuturor legilor 
civile şi eclesiastice». Mai înainte, depusese la S. Sinod 
din Petrograd, o reclamaţie formală. Consulului Gene- 
ral Minciaky, îi cere să intervie, «pentru a fi restabilit 

„în scaun». În Decembrie, trimite la Constantinopole, 
Dlui. de Ribeaupierre, Ambasadorul Rusiei, un memoriu. 
„«Numirea şi depunerea erarhilor din Țara Românească, 
asigură Dionisie pe Ribeaupierre, sunt supuse la forma- 
lităţi şi obiceiuri, ce fac parte din Constituţia Princi- 
patului, din vremi- imemorisle, şi nici un voevod nua * 
indrăsnit să le calce, până acum» 1). : 
„Intervenţia Rusiei în 1827, nu isbutise decât să facă 

să i se redea Egumenia Deălului, pe care şi-o păstrase 
Dionisie, şi “când era Mitropolit. Vodă însă nu a voit 
nici să-i acorde audiența, pe care o ceruse. 2): | 

După, întrarea ruşilor în ţară, Dionisie reâncepe să 
spere că va fi reaşezat în scaunul mitropolitan. Din 
Monastirea Dealului, el scrie Contelui Pahlen. In scri- 
sorile acestea, Grigorie-Vodă Ghika, nu .mai este decât 
Pumneâlui Banul Ghika, un uzurpator al tronului, vrăj- 
maşul Mitropolitului şi al Rusiei. «Cere satisfacţie de- 
Plină»,) [n acest scop, Dionisie -scrie chiar şi Ţaru- 
lui Nicolae Păvlovici. «Insultat şi nedreptăţit, cu lacrămi 
în ochi şi gemând», el cere «să fie judecat şi pedepsit» ă 

„de este vinovat cu ceva.%) | 
Şi o parte din boieri intervin, în favoarea lui Dionisie. 

Ei roagă pe Contele Pabhlen, să considere «marea ne- 
dreptate ce s'a făcut acestui bun bătrân»; şi «să li se 
redea bunul lor arhipăstor». «Persoana celui ce a fost 
aşezat în locul Eminenţiei Sale, nu trebue să fie o 
piedică. 5) | | 

In scris, nu se articulează nimic în potriva tper- 
soanei», care uzurpase locul lui Dionisie. In convorbiri 

„însă, Mitropolitul a trebuit să fie descris ca un periculos 
vrăşmaş al muscalilor. Acţiunea în potriva lui Grigorie 
nu 0 duce, nhmai Dionisie Lupu şi boierii ce-i erau 
prieteni. Ilarion, reinstalat de ruşi, în Episcopia Arge- 
şului, şi care fusese jicnit de Grigorie, nu-i era prieten. 
«Neofit Lesviodax, în puterea, vârstei, insinuant, râvnea, 
să vie de la Râmnic, în “Mitropolie, Unii bănnesc că: 

  

1) Ibid. 604—5. — 2) Ibid. 609,-— 3) Ibid. 618—49, — 4) Ibid, 620, — 5) Ibid, 618, ae | - | 
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însus Gavril Bănulescu, era doritor să reia conducerea 
Bisericei din Principate. Cu atâţea adversari puternici, 
intervenţia, lui Grigorie, în favorul preoţilor, a fost pică- 
tura care a umplut paharul. .. -- | 
Episcopul Râmnicului, Neofit, fu poftit de Pahlen, «să 

cuprindă locul duhovnicescului cap al Principatului 
Valahiei, potrivit cu voia Impărăteştei Sale Măriri». ! 
Noul cârmuitor al. Mitropoliei stă în corespondență cu 
„Grigorie. «Aicea (în Basarabia) râd basarabo-moldovenii, 
că Prezidentul au pus la caraulă pe unii din boieri, şi” 
le-au dat numai pâne şi apă; poftesc să mă înştiin aţi 
de este adevărat, şi cari şi pentru ce», întreabă Mi- 
tropolitul. In câteva rânduri mai jos, îşi arată supă- 
„rarea pe Neofit. «Scrie -la Esâra că trei tineri sau | 
vorbit să fâcă o hotărâre. Unu-au zis că biruieşte 
vinul, altul că biruieşte Impăratul, iar altul au zis că 
biruiesc muerile şi adevărul, şi-au fost, primită cea 
de-a treia... dar Frăția Ta, să te ţii să nu se laude 

„ asupra Frăției Tale, că te-am văzut cam moale din cu- 
vântul ce-mi scrii, că te prefăceai că nu ştii ce drum 
să apuci») Le 

Pe Neofit îl biruise Impăratul. Se ostenise şi isbutise 
să capete încrederea lui Kisselefi. Se prea poate că 
tocmai fiindcă Kisselefi nu tăinuia dorinţa lui, să vadă 
pe Neofit Mitropolit, a, fost cu putinţă reinstalarea lui 
Grigorie Miculescu. în scaub.. | 
„Suferințele acestuia din urmă, şi faptul că intervenise 
în potriva abuzurilor muscăleşii ; lau înconjurat - de 
aureola patriotismului şi 'muceniciei. Pe 'lângă acest 
prestigiu moral, nu puţin i-a, folosit: lui Grigorie şi aceia 
că Ilarion Argeşiul, nu se împăca cu ideia ca Neofit 
Lesviodax, să-i fie stăpân; - 

Foarte abil, Neofit, işi pune cel dintâi istălitura, pe 
adresa prin care Divanul cerea lui Kisseleft reinstalărea 
Mitropolitului Grigorie. „- Cererea nu era, âe loc, pe placul Rusiei. La 2 Aprilie . 
1832, Kisseleft încunoştiinţa Obşteasca Adunare că, «opo- ziţia continuă şi fanatică: a Mitropolitului Grigorie, a 
făcut pe Contele Pahlen, să ceară îndepărtarea lui. În-- 
teresul reformelor cere în frunţea, clerului, un om care 
să priceapă nevoia lor, şi care nu poate: decât Epi- scopul Neofit al Râmnicului. Cu toate astea, în vederea 

  

1) Hurmuzache, Doc, IV, 335, — 2). Ibid, 342,
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dorinței destul de răspândite, l-a chemat pe Kir Grigorie; 
dar fiindcă rău voitorii s'ar aduna în jurul său, l-a oprit. 
în Buzău» 1). În aceaşizi, Kisseleff scria şi lui Butenefi, 
Acestuia îi spune că, între altele, viitorul Domnitor va 
trebui să facă Mitropolit pe Lesviodax; Miculescu ur- 
mând negreşi!. să fie înlocuit. Într'o „notă, anexată la, 
acest raport. confidenţial, Kisselefi revine asupra lui 
Grigorie. Încă din Noembrie 1820, Nesselrode aprobase 
înlocuirea definitivă a lui Grigorie, prin Neofit. Grigorie * 
nu va putea porni din Buzău, «cel puţin până se vor 
termina, negocierile în curs, la Constantinopole» ?), 

Din Buzău, Grigorie dă la iveală două traduceri ale 
sale, din S. lon Hrisostom, Puţul, şi Impărțirea de Grâu. 
Slăbit cu totul, i se îngăduie să vie în Căldăruşani, la 
1833. Aci, Barbu Știrbey, Ministrul Cultelor, se întâlneşte 
cu ărigorie. «Îşi pune iscălitura» pe un act, ce-i fusese citit 
de Stirbey 'din ordinul lui Kisseleff. Se arată convins 
de nevoia reformelor introduse în Biserică, de Kisselefi. 
Cere însă: 1) Ca Mitropolia şi episcopiile, să nu fie | 
impuse, la fel cu monastirile celelalte ; 2) moşiile mo- 
nastirilor. închinate să se arendeze în faţa unei comisii, 
compusă din delegatul Mitropoliei, reprezentantul: $. 
Mormânt, Muntelui Atos, Sinaiei şi al monastirilor din 
Rumelia, asistați de un comisar al Dornniei; 3) să nu 
se amestece Statul, la hirotonia preoţilor şi diaconilor *). 

Peste o săptămână (la 22 August 1833) iLisseleff, scria 
Mitropolitului Grigorie, că e încântat că poate, în fine, 
să-i redea turma, ca să şi-o păstorească. 4), 

Zece luni, zi cu zi, a ţinut doar această a, doua cârmuire 
a lui Grigorie. EI moare subit, la 22 lunie 1834, în 
Căldăruşuni. | | | 

«Mitropolitul Grigorie, bătrân de peste şaizeci de ani și 
bisericos, s'a reântors în țară, şi a murit pe neaşteptate. 
Astă întâmplare a stârnit regretele ţării întregi» ; vestea 
Baronul Șakelario pe Martens. «Se crede că Episcopul 
Râmnicului, Neofit, o să-i urmeze în scaun, Toţispun 
că această înaintare a lui Neofit, o să aducă în caseta, 

. particulară a lui Vodă, două zeci de mil de galbeni» 5)., 
„Alexandru-Vodă Ghika, nu sosise încă din Starnbul, 

când s'a stins Bir Grigorie al Unpro-Vlahiei:.Când u 
închis ochii Mitropolitul, ocupaţia. rusească încetase. In 
urma ei veneau domniile Regulamentului Organic, cu 

  

1) Analele pariamentare ale României 1. 901. —+ 9 Hurmuz. 
Doc, IV, 395-938, 33 Thid, 427,-— 49 Thid. 499—5) hd, X. 44 
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care, de mai trăia, Grigorie, cu firea lui, probabil ar fi 
avut de furcă. a 

Moartea i-a venit însă la vreme. Conflictul său cu 
Husia, depe urma căruia a suferit, și îi s'au scurtat 
zilele; îl pune într'o lumină simpatică. Grigorie Micu- 
lescu;, din pricina aceasta, trece în rândul celor ce au 
simţit ce pericol e Rusia pentru români, și au avut 
bărbăţia să-i ţie piept. 

La schițarea chipului acestui ierarh, ne-au slujil 
mult rapoartele lui Kreucliely. Baronul de Kreuchely- 
Schwerdtberg, a reprezentat Prusia, în Bucureşti, vre-v 
14 ani (1820—1833). Mai nainte fusese în Moldova, în 
slujba lui Scarlat-Vodă Callimach. Alsacian, pripăşit de 
mult în ţările române, cunoştea foarte bine pe toţi şi 
pe toate. Ironia. uşoară, cu. care vorbeşte de vameni, 
nu este în fond aşa de răutăcioasă, Minunat de bine 
işi dădea el seama, că oamenii, în mijlocul cărora a. 
trăit şi-a murit, nu erau, nici mai buni, nici mâi răi, 
decât ii putea face mediul ambiant, şi un trecut neno- 
rotit. Rapoartele sale, au fost adresate Dlui de Miltitz, 
Ministrul Prusiei la Stambul, şi Colonelului Baron Caroi 
de Mărtens, urmaşul celui diatâi în fruntea legaţiunii 
prusiene, de pe lângă Sultan. - 

Sinceritatea rapoartelor sale nu poate fi pusă la îndo- 
ială. Faţă de Mitropolitul Grigorie, el nu arată o prea 
mare simpatie. Sceptic, filosof volterian, Consulul Pru- 
siei nu înțelegea, fanatismul călugăresc al lui Grigorie, 

Mai mult respect îi arată Mitropolitului, succesorul 
lui Kreuchely, Baronul Sachelario. 
„_Dela Kreuchely ne-a rămas însă şi o icoană a vieţii 
din monastirile bucureştene. «Chiliile din jurul lor nu 
sunt frumoase. Se închiriază cui plăteşte mai bine. 
Yamiliile cele mai cinstite locuiesc alături de câte o 
curtezană . . . ceia ce e şi rodnic şi folositor, cuvioşilor 

părinţi, care pot închiria apartamente de soiul ăsta, fără 
să scandalizeze pe nimeni. Se găseşte un seminar Și 
două şcoli, şi o oştire de dascăli. Sunt bintre aceştia 
oameni foarte respectabili; dar şi o sumedenie de fiinţe 
depravate cari, în loc de a educa, tinerimea, se face 
tovarășul ei de petreceri, şi chiar mercuri galanţi.» 9, 

Pentru îmbunătăţirea vieții acesteia, călugărești, Mitro- 
„_politul Grigorie nu a făcut prea mult, 

  

4) Did, 343—44,



  

- GAPITOLUL X 

MITROPOLITUL VENIAMIN KOSTACHE 
ŞI STURDZEŞTII 

Mitropolitul Veniamin, cu toată rusofilia lui, a fost 
"bucuros, că Ioniţă Sturdza sa suit pe tronul Moldovei. 
EI era în curent cu încercările ce făcea Caimacamul 
Ştefan Vogoridi, .ca să capete Domnia. Ştia că Vogoridi 

„se gândea, să considere scaunul mitropolitan vacant, 
„Şi să facă Mitropolit pe Romaşcanul!), aşa de binevăzut . 
de Austria. | - 

Nădejdea lui Veniamin era în Țarul. Din Basarabia, 
dojeneşte pe cei ce porneâu la Stambul, ca să ceară 
Domn dela Poartă. La mustrările lui, îi răspunde foarte 
frumos, fratele lui mai. mic, Vornicul Negel, «Şi de 
este să lăsăm nenorocita această patrie», nici Negel nu 
vede alt adăpost decăt în Rusia. Dar la aceasta nu se - 
va gândi, decât atunci când va pierde orice nădejde de 
îndreptare. Altfel, «numai hulă şi blestemuri vom auzi 

„dela toţi simpatrioţii noştri, mari şi mici, bogaţi şi să- 
raci». Veniamin greşeşte, că nu-l ascultă pe fratele său. 
N'a vrut să-l asculte, să nu se ducă la Trisfetitele, când - 
-cu Te Deumul pentru Ipsilante, şi a greşit. eArătă-mi 
acum şi 6ele ce m'ai ascultat, şi ai greşit» 2); încheie 
Negel scrisoarea, SN 

- Urmând efaturile Ini Negel, Veniamin s'a întors în 
laşi. Relăţiunile lui cu Ioniţă Sturdza sunt, câţiva ani, 
din cele mai cordiale. Amândoi se bucură, că Poarta 

  

1) Erbiceanu, Ist. Mitrop, Mold, şi Suc, 241,—2) Ihid, 224 —929,
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numai permite grecilor, să cârmuiască monastirile în- 
chinate. La Frumoasa, Veniamin numeşte eguimen pe 

. şeromonshul Varnava, ca pe unul ce este pământean. !) 
Vodă întăreşte pe toţi egumenii; pe care-i numeşte Ve- 
niamin ; şi Mitropolitul le trimite instrucţiuni, de cum 
să se, poarte.?) Cu voia lui Vodă, el trece episcop la . 
Român, pe Meletie al Huşilor. In locu-i, aşează pe le-. 
romonahul Sofronie Miciescu. Din anaforaua iscălită 
de toţi boierii, se vede că nu a fost nici o alegere; s'au 
mărginit să-l roage pe Mitropolit, să desemneze el, «pe 
cel mai enaretos şi destoinic». 3) 

Schimbările acestea în episcopat, nu s'au făcut fără 
oarecare: folos bănesc. Romaşcanul se vede ddtor, Mă- 
riei Sale Doamnei, care, prin Postelnicul Milu, îi cere 
20.000 lei, cu dobânda lor, caftându-se în nu puțină 
strâmtorare».4) Romaăşcanul se codeşte, căci Postelnicul 
e nevoit să, revie. Acum, crede Ramascanul că ar putea 
să-şi întindă autoritatea, şi asupra Monastirii Precista, 
din Roman. Veniamin îl pofteşte însă, «a-şi mărgini 
intinderea», fiindcă Precista, după prerogativele ce are, 
nu depinde de Episcopia Romanului 5). 

Spre sfârşitul' domniei lui Ioniţă Sturdza, când boerii 
rusofili s'au întors în faşi, și se adăstau ca Rusia să 
ocupe Principatele; relaţiunile dintre: Vodă; si Mitro- 
polit se răcesc. «Cu mâhhniciune am aflat că Măria Tă. 
ai fi supărat oarecum asupra mea», serie Veniamin lui 
Sturdza. Îl asigură; «de râvna cu care totdeauna şi întru 
toate au fost» ca să mulţumească pe Vodă. Sfârşeşte, 
rugându-l să nu aibă kcuget învinovăţitor asupră-i».5) 

" Era vorba de administraţia monastirilor închinate. Se 
vede că Mitropolitul, pe la sfârsitul anului 1826, înce- 
pușe să facă greutăţi lui Vodă. 

«_ În primăvara anului 1828, muscalii intră în Moldova. 
Sturdza este detronat. Mitropolitul însă nu se clinteşte 
din locul său. Ocupaţia rusească nu-i aduce nici o. 
supărare. Generalii muscali, i se adresează cu respect 
şi încredere. - o a 

EI prezidează lucrările Adunării Extraordinare ce 
redactă Regulamentul Orgânic.. A fost între. cei mai 
fericiţi, că Mihai Sturdza ajunse Domn al Moldovei. 
Cu noul Domnitor, şi cu Grigoraş Sturdza, taţăl lui Vodă, 

„ condusese Veniamin partidul :conservator-rusofi].. - 

  

4) id, 262, —9) Ibid, 264—5, — 3) Ibiă, 260, — 4) Ibid, 462. 
5) Lbid, 422, — 6) Ibid, 412—3. 
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Viitorul avea să-i arate lui Veniamin, că bucuria nu-i 
era întemeiată. Foarte curând, avea să i se deschidă 
ochii, nu asupra pericolului moscovit, pe care nu l-a 
bănuit până la ultima-i suflare, ci asupra sentimentelor 
adevărate ale lui Mihai Sturdza către dânsul. 

„ La 19 Ianuarie 1842, Vodă înştiinţă: norodul că Ja 18 |, 
ule lunei a intrat la Domnie, Mitropolitul cu dimisia 
sa, Spune că a aflat atunci, «cu simţitoare mâhniciune 
de o așa statornică hotărâre». I-a primit dimisia, de 
teamă că, «făcând silă sufteteştei sale învăpăieri, va greşi 
în cele duhovniceşti».?) Ca să vadă poporul, cât de. - 
hotărât era Mitropolitul a se retrage; Vodă. trece în 
hrisovul acesta pe deantregul, dimisia lui Veniamin.. 
Mitropolitul spune că l-a apucat frica,-că îşi va pierde 
sufletul, şi de grija de ce va răspunde «la ziua înfri- 
co atei judecăţi». «Se vede âmăgit şi osândit. «Cu 
într'o oglindă şi-a văzut sluţia ticăloşiei». Cercetând 
canoanele, a ajuns să aibă îndoeli asupra canonicităţii 
alegerii şi hirotoniei sale. «Roagă, giură pe ce are Vodă 
mai iubit, să nu-l silească mai mult, a :se prelungi în 
această neregulă». Cere să fie lăsat să se lepede de Mitro- 
polie, şi să se retragă la Monastirea Slatina, împreună 
cu Arhidiaconul său Meletie Istrate. | 

Nimeni, în Moldova, nu agai crezământ fățărniciei 
acesteia. Mulţi se gândeau să foprească pe Veniamin, de 
a părăsi laşul. Toţi voiau să-i facă, la plecarea din 
Mitropolie, o manitestaţie de dragoste. Lucrul acesta, nu 
coavenea însă deloc lui Vodă. El isbuti. să convingă pe 
fostul Mitropolit, că trebue să evite orice manifestaţie. 
Pe furiş, noaptea; Veniamin Kostache a pornit spre 
Slatina, în care îşi va sfârşi zilele cu demnitate şi în 
cuvioşie. | | N Se 

Prietenia între Mihai Sturdza şi Veniamin lostache, 
a fost, am spus-o, de scurtă durată. In timpul sesiunii 
Obşeteştâi Adunări din 1835—36, Mitropolitul s'a pus 
în fruntea opoziţiei. 2). | - 

La, 1836, Logofătul Conachi şi Costache Sturdza, scriu 
lui Veniamin, «despre prigonirea pornită împotriva lui». 
Il sfătuiesc să se ferească «de iîmbrobodiri» şi Să-şi 
«păzească haractiruly. % Da 

Conflictul, devenit cronic, a dăinuit şapte ani. Veni- 
amia era prea bine văzut de muscali, avea prea 

„Î) Ibid. 57. — 9) Foaia pentru minte, inimă şi lteraluriă, 
No. 24 şi 26 din 1848, —-3) Erbiceanu. Op, Lit, 488, 
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mate popularitate în țară; pentru ca Mihai Sturdza să 
forțeze lucrurile, Ca să întelegem, de ce a isbucnit acest 
conflict, trebue cunoscută firea amăndoror antagoniştilor. 

«Sturdza, luase cârma Statului, înconjurat de'aurceola 
speranţelor, a devotamentului şi veseliei. Adăstau dela 

-el obşteasca fericire, se grăbeau să-i ridice monumente. 
EI, la rândul lui, cheltuind. vorbe frumoase, era să-și 
închine autoritatea, mijloacele inteligenţii sale, şi pres» - 
tigiul cuvântului său, ca să adune avuţii. Speculă totul; 
funcțiunile, rangurile, dreptatea o capăta cine da mai mult. 
Se împărtăşea din câştigul întreprinderilor publice. Şi-a 
rotunjit moşiile, prin călcări de hotare, sau în schimbul 
tancţiunilor sau onorurilor pe care le vindea; episco- 
piile şi egumeniile le pusese la mezat. Hrăpea moşteniri 
pretinse vacante, îşi însuşea excedentele tezaurului, pe 
care-l mănuia cu zgârcenie, ca să-i apropie sume, ce 
cheltuite: în lucrări de utilitate publică, ar fi dat pro- 
păşirei țării, un avânt însemnat», 1) | 

Intruu cuvânt, Domnul, era un bărbat inteligent, cult 
şi talentat; dar stăpânit de patima iubirii de argint. 

Mitropolitul era o fire blajină, un boier. blând, idea- 
list, dar slab de înger, necunoscător al oamenilor, supus 
înrâuririi altora. Multă. vreme a stat sub influența, 
boierimei reacționare. Mai târziu, ascultă sfaturile frate- 
său, Vornicul Nesgel. In cele din urmă căzuse sub in- 
iluienţa şi în mâimele lui Niculae Canta, nepotul său. 
«Logofătul Niculae Canta, om cu o faimă urâtă, ex- 
ploatase slăbiciunea Mitropolitului în folosul său. Foarte 
Siret, priceput în ă învârti treburile, ştia să vorbească 
după cum îi cerea interesul. Serios şi cumpătat la vorbă, 

„ jadecând bine, cuviincios în purtările sale, se îmbrăca 
in haina cinstei; dar în fond era un mare și învăpăiat 
luător de mită. Linguşea puterea când îi venea. bine, 
şi se arăta vrăşmaş al ei, de câte ori nu putea altfel 
să-şi facă trebile».?) «De câte ori nu era Ministru, 
Canta, indrepta împotriva lui Vodă, săgețile şpiritului 
său de intrigant iscusit». «El avea o înrâurire nemăr- 
ginită asupra minţii slabe a Mitropolitului, care, în 
calitate.de Preşedinte al Obşteştei Adunări, impunea | 
prin sarcina bisericească cu care era învestit, şi 
prin consideraţia de care se bucura cu drept cu- 
vânt» 5). Vodă il cunoștea pe Canta, şi știa că «nu 

î) Prince N. Soutzo, Memoies, 110,—2) Ibid. 109.—3) îbid. 130, 
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se da în lături dela nimic, ea să ţie pe Mitropolit în. 
mână)..Hl voia, cu orice preţ să reducă pe Canta, la 
“propriile lui puteri. !). - | 

Acesta a fost cel dintâi motiv care a făcut pe Sturdza 
"să lucreze ca să scape de Veniamin. . 

BD
 

In al doilea: rând, venea arghirofilia lui Vodă. Îl durea, 
„văzând pe alţii, cum se înfruptă din câştigurile ilicite 
ce-şi făceau. la Mitropolie. Era, ispitit să-şi înmulțească 
tesaurul, punând la mezat şi Mitropoliă. 
“De aci un răsboi în toată regula. Spera că va, scoate 

din fire pe Veniamin, şi că va dimisiona,. Niculae Canta - 
sta însă la pândă. Dimisia dorită dela 1836, nu o căpătă 
Vodă decât abia în 1841. Se pretinde că pentru ca să 
răsufle în tihră, Veniamin a tăinuit până în ultimul 
mument. nepotului său hotărârea ce luase a se retrage. 

A “rezistat mult Mitropolitul, şi mai rezista încă, de 
nu ştia Vodă, cât de slabă era gestiunea financiară a 
Mitropoliei. De ea s'a legat Sturdza ca să neliniştească pe 
Mitropolit, şi să-l aducă la dimisia, atât demult aşteptată. 

În 1839, Vodă scria lui Riickman, că este îngrijorat 
din pricina datoriilor ce apasă asupra Mitropoliei; şi . 
nu ştie ce ar fi de făcut, ca să silească pe Veniamin 
ca să pue regulă?). La 1841,:el cere lui Titov să in- 
tervie în chestia monastirilor închinate; căci Mitropo- 
litul nu dă voie celor pământene să vie în ajutorul 
Statului, sub cuvânt că aşa fac şi cele închinate?). 
Era aci un mijloc de a pârâ pe Veniamin ruşilor, cari 
susțineâu pretenţiile egumenilor greci, să fie dispensaţi 
de a ajuta Statul. | 

Cu toate opintirile sale, Sturdza nu a isbutit să con- 
Vingă pe muscali, că trebue depărtat Veniamin din scaun. 
Dimisiunea Mitropolitului, a surprins nu numai pe 
Canta, ci mai ales pe Kotzebue. Consulul Rusiei por- 
neşte la Slatina după Veniamin; şi obţine dela fostul 
Mitropolit o declaraţie scrisă, că vrea să se întoarcă 
înapoi la Mitropolie?) | 

Vodă nu-şi pierde. însă cumpătul. Aflase că Rusia lu-" 
crează la Patriarhie, ca să se anuleze 'dimisia lui Ve- 
niamin.. Vogoridi, Agentul Moldovei la Stambul, din 

- îndemnul lui Vodă, se pune în mişcare. [. se trimit 
5.000 ++ ca să-i împartă călugărilor din Fanar?). La 21 

  

1) Hurmuzache, Sup, 1V, 137, 148.şi 155; şi V. 579 şi G44—47, 
3) pur uzache, Doc, Sup. VL 3.8 Ibid.. 356, — 4) Ibig. 421, 
% a; > LS - Ă .
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Decembrie 1841, Vogoridi vesteşte pe Sturdia, că Pa- 
triarhia a primit dimisia Mitropolitului. Pentru anu- 
larea ei, Rusia făgăduise 2.000 +, din care o mie, erau 
destinaţi Patriarhului”). | a | 

A fost greu lui Sturdza, cu muscalii. La, început el 
sctie la Bucureşti, lui” Riickman, ca să se plângă de 
Canta, care ar fi imprăgtiat svonul că Rusia susține 

“pe Veniamin, ca să supue Biserica Moldovei, Sinodului 
tusesc?). Lui Kissellefi se tânguieşte şi de Canta, şi 
de Kotzebue?). In cele din urmă, Sturdza, Vesteşte pe 
Heprezentantul Rusiei în Bucureşti, că primeşte să sa. 

„aleagă mitropolit oricine, numai să nu "mai fie vorba 
de Veniamin). Lui Nesselroăde, îi declară categoric, că 
de cât să se învoiască cu reinstalarea lui Veniamin, mai 
bine abdică). Cancelarul Rusiei, îi răspunde atunci, la 
22 Decembrie că, de este vorba aşa, Rusia renunţă la 
rechemarea fostului Mitropolit,0). | 

Nu-i iertară uşor, ruşii, snecesul acesta al lui Mihai 
Vodă. Ii fac greutăţi lă alegerea noului mitropolit. Das- 
col, îi scrie să nu aleagă pe nimeni până nu se votează 
legea, asupra averilor bisericeşti. 7). - _ 

e teamă să nu revie pe tapet reinstalarea lui Veni- 
amin, Sturdza declară.că e gata să primească Şi un 
mitropolit străin, «dacă Rusiei nu-i convine, nici unul 
din episcopii eparhioţi». 8, 
„în cele din urmă, Vodă isbuteşte să aşeze pe scaunul 
mitropolitan, pe Meletie al Romanului. Consulul Fran- - 
ciei, Gueroult, raporta iui Lamartine, Ministru al$A face- 
rilor Străine, că Mitropolitul Meletie şi-a, cumpărat sca- 
unul cu 720.000 franci. «Este pe nimic, adaugă Consulul 
în depeşa sa, dacă ne gândim că are pe mâna lui toate 
hirotoniile din Moldova, cât şi aducătoarele de venituri, 
divorțuri», - 

C. &. Vogler în «Moldavie, Michel Sturdza et son 
administration», afirmă că Vodă luase : 50.000 ++, la insta- 
larea lui Meletie; 12.000 ++, din socotelile Mitropoliei ; 
100.000 +, din schimbul ce a făcut cu. Mitro olia, şi' 
încă 12.000 +, dela egumeni. Scrierea aceasta a fost tipă- 
rită în Bruxelles, la 1846, şi se atribue lui Grigorie Ghika. 

Dar să lăsăm pe Mihai Sturdza, să-şi adune aurul ; și 
să ne întoarcem la Vaniamin Kostache. La Slatina, 
bătrânul erarh, resemnat cu situaţia sa, continuă să tra- 

  

1) 1biă, 449.—2) Ibid. 453—5.—3) Ibid, 492.—4) Ibid. 456,5) Ibid, 42934, — 6) Ibid, 457, — 7) Ibid, 479--84.--8) Ibid. 480,
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ducă în româneşte, scrierile ce-i par folositoare poporului. 
Le tipăreşte cu dela sine, le Monastirea Neamţu, ori în 
tipografia Kogălniceanului. i ” | 
Nu a fost scriitor mare Veniamin; scrisul lui nu e 

viu, nici nu evoacă nimic. Trăducerile lui însă au con- 
tribuit foarte mult, să întinză iubirea: cititului şi a scri- 
sului în româneşte. Pentru acest lucru, literile române îi 
datorează, recunoştinţă, şi nici nu i-o precupeţeşte cineva. 
Nevoia ridicării culturale a clerului moldovean, o simţea 

Veniamin. Ca şef al Bisericii Moldovene, a creiat şcoli, 
a trimis pe mulţi în străinătate la învățătură, E], atât 
de stângaciu mânuitor al banului public, a găsit totdeauna 
parale pentru astfel de lucruri. Din Slatina. chiar, el 
tinea la Atena, la învățătură, pe Veniamin Canano. În 
testamentul său, el are grije de soarta acestui tânăr că- 
lugăr, în care se puneau mari nădejdii, Dispune săse 
vânză engolpionul, pe care i l-a, dăruit Ţarul, capără- 
torul bisericii pravoslavnice»; şi, din ce va eşi din vânzare, 
să fie ținut Canano în Grecia, până va, termina studiile. 

E mişcător Veniamin când îşi ia rămas bun dela oa- 
meni. Blagosloveşte pe toţi. «Pe însuşi cei ce-l urăsc, 
si pe cei ce Pau nedreptăţit, şi pe cei ce i-au întins 
curse în calea lui, şi chiar pe cei ce i-au făcut vreun 
rău văzut, ori nevăzut) !). 
Testamentul lui Veniamin, are şi o însemnătate isto- 

„rică. Mărturiseşte întrânsul, că el a introdus în Mul- 
dova, botezul prin afundare. «Atât în eparhia Huşului, 
şi a Romanului şi în Mitropolie», preoţii, «botezau prin 
turnări, având la biserici covăţele ce abia cuprindeau o ocă 
apă», tiar prin poliţii (oraşe) era lighene bărbiereşti» 2). 
Aşa dar, botezul prin turnare, a dăinuit în Moldova, 
până la începutul secolului al XIX ; şi prin urmare, bo- 
tezul prin afundare, o inovaţiune grecească, a pătruns 
greu printre români. Aceasta reiese din. testamentul 
lui Veniamin. o _ 

Veniamin Kostache, s'a stins în Decembrie 1846, în- 
conjurat de ucenitii lui. L-a plâns ţara întreagă. A pă- 
răsit lumea, lăsând o bună âmintire. Mihai Sturdza i-a 
supraviețuit patruzeci de ani. Şi-a, sfârşit zilele la foarte 
adânci bătrâneţe, singur printre străini, uitat cn totul de 
di săi. Istoria îl judecă foarte aspru. 

+ 

  

1) Erhiceunu, Op, Cit, 61, =—2) Lbid. 60,



CAPITOLUL XI 

UNGRO-VLAHIA SUB REGULAMENTUL ORGANIC 

Fără să pierdem nici un moment din vedere, tot ce 
a fost vexator şi periculos în protectoratul rusesc; nu 
putem tăgădui că guvernarea lui Kisselleff, a fust mult 
superioară cârmuirilor dinaintea, şi din urma lui. Acest 
bărbat de Stat, cu mari însuşiri, era pătruns de senti- 
mentul răspunderii, ce apasă asupra cârmuitorilor de 
noroade. El, nu numai că a îndulcit, pe cât omeneşte 
posibil, suferinţile inerente unei ocupaţiuni militare ; 
dar a fost un adevărat educator politic. Cinstit a voit 
ridicarea, principatelor române, din halul în care le 
adusese regimul fanariot, şi suzeranitatea turcească. 

Regulamentul Organic, este cea, dintâi Constituţie 
scrisă, care a cârmuit România. Graţie acestei Consti- 
tuțiuni, principatele au dobândit. o: representaţie na- 
țională. 

Obşteasca, Adunare, a fost primul parlament româ= 
nesc. Nici unul din Domnii pământeni, nu s'a arătat, 
faţă de acest parlament atât de respectos, cât Preşe- 
dintele-Plânipotenţiar, Ge:eralul Conte Kisseleff. 

Când Kisseleft a. venit de a luat conducerea, guver- 
nului Moldovei şi Ţării Româneşti, în locul Contelui 
Pahlen, Mitropolitui Grigorie era surghiumit; şi Mitro- 
polia Ungro-Vlabhiei, avea vtemelnicesc ocârmuitor pe 
Prea Sfiinţitul Neofit, Episcopul Râmnicului. 

«Avem presimţirea că sun'em meniţi să fim odată 
stăpânii lumei» ; scrie (:ontele Paul Vasili. «Nu e gre- 
şală mai Pare ca a acelor ce îşi inchipuesc că politica, 

u



162 M, Theodofian-Carada . 
  

Rusiei este opera' suveranilor ei. Contrariul e adevărat». 
După ce ruşii trecură Dnieperul, «se desină hotărât 
lupta mare ce se va juca, până ce crucea pravoslav- 
nică va străluci pe cupola. S. Sofii». «Forțe, iresisţi- 
bile ne mână la Constantinopole», unde «se va ridica, 
o împărăție slavă, menită să înlocuiască pe osmanlii». 
«Mai curând sau mai târziu, Husia se -va aşeza pe ma- 
lurile Bosforului». !) | 
„Acesta a fost şi scopul ocupaţiunii Principatelor, 
dela 1828 la 1834. O etapă mai mult, spre Țarigrad. 
Dar ca să-şi poată realiza visul acesta, muscalii au în- 
țeles că trebue să stărâme, numai decât, românismul. 

Instrumentul cel mai apreciat de ei, în scopul acesta, 
era comunitatea religioasă. Pentru aceasta, panslaviştii, 
au preconizat, «crearea micilor state dunărene, legate 
de Rusia printr'un lanţ comun: ortodoxia». 2) - 

Pentrt ca Biserica să servească însă scopurilor po- 
litice ale Rusiei, ea trebuia să capete o autoritate cât 
mai mare. De aceia, ruşii, cum întră în Principate, redau 

“ grecilor monastirile închinate. Egumenii pămânţeri, 
sunt înlocuiţi prin călugări trimişi de Locurile de Jos. 
Veniturile monastirilor acestora, în gândul Rusiei, tre- 
buiau să slujească ortodoxiei din Orient. 
„Bi cred, că pentru Biserica din Principate, ajunge 
reorganizarea monastirilor pământene, şi un episcopat 
mai ales. Abuzurile, din cale afară strigătoare, vor fi 
combătute cu legi şi oameni noi. 

Kisseleft era încredinţat câ Neofit Lesviodax, va fi omul 
capabil să ridice Ungro-Vlahia. „Avea cultură, era de- 
ştept, şi se arăta de acord cu Kisseleft în toate. Ca Pre- 
şedinte al Adunării Extraordinare, îi este de mare ajutor. 

Din Adunarea aceja mai fac parte: Ilarion al Argeşului, 
Chesarie al Buzăului, Dositei Arhimandritul Căldăru- 
şanilor, Partenie al Tismanei şi Nectarie al Coziei. Se 
alege vu comisiune compusă, din cei trei eparhioţi, Ar- 
himandriţii Dorotei şi Samuil, şi patru boieri; care 
aveau să se ocupe de controlul averilor bisericeşti şi 
de şcoalele teologhiceşti. Căci adunarea aceia, dacă nu 
cu pricepere, desigur cu vădită dragoste, cercetează 
chestiile bisericeşti. Din recunoştinţă pentru Rusia, bi- 
sericilor S. Nicolae din Giurgiu, şi. SS. Arhangheli 
din Brăila, pe lângă alte venituri, le acordă o subvenție 
  

1) Comte Paul Vasili.La Societe de Saint Petersbourg 109—113, 
2) Îbid, 292,
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de şeapte mii de lei pean !). Monastirile vor avea în viitor, 
o administraţie regulată. Din veniturile lor, bine con- 
statate, un siert va reveni Statului 2). În şedinia din 13 
Aprilie 1831, Ghika, Iordache Golescu şi Em. Arghiropol, 

propun ca preoţii să nu poată lua dela botezuri, nunţi 

şi îmormântăti, nimic mai mult, «decât va chibzui Ob- 

steasca Adunare». Propunerea e respinsă cu treizeci şi 

nouă de glasuri; treizeci de glasuri au votat pentru 

primirea €i3). In aceiaş zi, se votează însă dispoziţia ca, 

de aci înainte, să nu se mai hirotonisească, decât cei ce 

vor fi propuşi lui Vodă, de Ministrul Cultelor, prin osebit 

raport. Neofi votează dispoziţia aceasta, ca să nu supere 

pe boieri, scandalizaţi de abuzul hirotoniilor. Hoagă însă 

„pe Kisseleft, să nu o sancţioneze. Preşedintele-Plenipo- 

tjențiar, spune Adunării, că el e gata să sancționeze 

legiuirea, asupra, hirotoniilor, dacă e cu voia Ocârmui- 

torului S$. Mitropolii; şi Neofit, care votase leguirea, . 

cere acum timp, să o citească cu-băgare de seamă, ca 

“să poată da răspunsul cuviincios*). În cele din urmă 
Adunareă revine, şi permite hiroţonia la toţi, ecei ce 
sau primit de arhierei». a 

In luc ca egumenii să fie confirmaţi de Ministrul Cul- 
telor, Neofit obţine ca Ministrul, să fie numai încuno- 
stiințat la numirea lor. Eparhioţii vor fi stăpâni să dea 

stareţiile cui vor voi. Adunarea se mulțumesie, cu 

asigurarea că episcopii vor numi egumeni, din cei 
cinstiţi. 
“1. Vlădăianu, Ministru alCultelor, prezintă un proect 
de lege prin care numărul protopopilor din Ungro- 

Vlahia, se reduce la cincizeci. Ri vor primi treisute de 
lei pe lună. Fiecare preot, din plasa lui, va da Proto- 
popului cincisprezece lei, şi peciurile 5). o 

Interesantă este organizarea ce să dă monastirilor, în 
1834. Se împart în patru clase. Tismana, Bistriţa şi 
Cozia sunt de clasa |; Horezu, Dealu si Motru, de clasa 

ŢI; Glavaciocu, Sadova, Brâncuveni, Vieroşu, Snagovu şi 

- Mărcuta, de a III. De clasa IV, rămân: Râncăciovu, 
Strehaia, Arnota şi Govora. Snagovul -şi Mărginenii, au 

să slujească de închisoare, pentru fețe simandicoase ; 

în Ostrov şi la Răteşti se vor închide femeile. 

Fiecare clasă de monastiri are un buset tip. Egu- 

menii primesc: 3.009, 5.000, 8.000 sau 12.000 de lei pe an. 

1) Analele parlamentare ale României L. 423,;—.2) Ibidg 20, 
:3) Lbid, 39. — 4) Ibia. 2% 41.—5) Ibid. IL. 652.
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Dela 1.000 la 2.400, va fi leafa eclesiarşilor ; a duhovni- 
cilor dela 800 la 2.400. Ieromonaşii primesc lei 300 până 
la 800, anuâl; cântăreții dela 800 la .1.000. Cu 1.200, 
1.300, 1.800 sau 4.000 lei, e plătit Iconomul. Fiecare mo- 

" nastire mai are şi doi secretari, retribuiţi cu 1.200 și 
3.000 lei, pe an. Tot ce prisoseşte după plata acestor 
lefi, şi a cheltuelilor stabilite, sa va împărţi la opere 
de binefaâceri. Moşiile monastirilor, au să: se arendeze.. 
la trei ani, în fața delegaților Mitropoliei şi ai Ministe- 
rului. Egumenii se numesc pe viață, dar «se pot scoate - 
la orice vreme». Egumenul dă seamă Mitropolitului, în 
fiecare an, de gestiunea lui. Socotelile se revizuesc însă 

“la nouă ani, când egumenii se adună, sub preşedinţia Mi-- 
tropolitului, «pentru regularisirea socotelilor». La această 
-chibzuire, trebue să fie față şi Ministrul Cultelor 1). 
E caracteristic că toate monastirile, din toate epar- 
niile sunt puse sub directa âsculțare a Mitropolitului. - 

Dându-şi concursul său la redactarea şi votarea acestei 
leguiri, Neofit face pe placul lui Kisseleft. Ca să obţie şi 
simpatiile boierilor, când. se discută leguirile agrare, la 
24 Martie 1831, Neofit propune, «să se ia dijmă opt baniţe».. 
Minciacky zige că locuitorul e năpăstuit, dacă i se ia opt 
baniţi de pogon. Boierii cereau însă zece banii. De aceia 
Neofit, la, 1 Aprilie, îşi- retrage propunerea ce făcuse 
cu cinci zile înainte, şi votează obligaţia, ca locuitorii . 
să dea dijmă din zece una?). 

- Când se discută organizarea spitalelor, în sesiunea, 
„1832—1833, se dovedeşte că Spitalul Colțea, este ctitoria 
Racoviţeştilor, şi Pantelimonul, al Ghikuleştilor. Ctitorii . 
nu erau mulţumiţi de amestecul Statului, în adminis- 
traţia acestor spitale. Se arată supăraţi, că Neofit nu 
le ia apărarea, în Adunare. Toate acestea au contribuit 
-poate şi mai mult, decât dragostea Mitropolitului Grigorie, . 
de au intervenit boierii pentru readucerea lui în scaun. 
De aceia, nici Alexanâdru-Vodă Ghika, nu se prea gră- 
beşte să-l facă pe Neofit Mitropolit. Când se reintoarce. 
din Constantinopole, după moartea lui Grigorie, el dă 

„lui Neofit de colegi, la cârmuirea, Mitropoliei, pe Epis-- 
copii Argeşului şi Buzăului. Vremelniceasca această 
ocârmuire, a dăinuit şase ani. Vodă a tot nădăjduit 
se vede, că Rusia îi: va permite să facă pe alicineva: | 
Mitropolit. | 

  

1) Shid. 1V. 264—5. — 9) 1hid. 24,
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„Lă 1835, Vodă sancţionează legea pentru înființarea 
- de seminare preparatoare, la Mitropolie şi episcopii. La 
pregătirea protopopilor şi arhiereilor, va sluji Semi- 
narul Central de la Mitropolie, în care se vor primi elevi 
„din toate eparhiile 1) „4 - 

Proectele acestea sunt prezentate şi susținute, de Barbu 
Stirbey, în calitate de Ministru al Cultelor. El încearcă, 
cu chipul acesta, să pue capăt abusului ce făceau epis- 
copii cu hirotoniile, -aşa că pătrundeau în cler cei mai 
patenţi isnoranţi. De la sancţionarea acestei legiuiri, ar 
ti urmat să nu se mai. hirotonească, decât absolventi 
„de ai seminariilor. O suspendare a hirotoniilor, timp de. 
patru ani, până ce eşea un rând de absolvenţi ai semi- 

“ nariilor, ar fi redus întrucâtva pletora de preoți. Dar 
şi veniturile episcopale se reduceau. Episcopatul nu este, 

* prin urmare, prea încântat de legea cea ncuă. 
Cu toate că încă din 1834, Kisseleff ceruse episcopilor 

să întemeieze seminarii pe la eparhii; nici acum nu se 
supun. Sub prâtexi că nu sunţ localuri, că nu au oameni, 
că le trebuiesc clădiri noi şi dascăli iscusiţi; ei tot. 
amânau deschiderea seminariilor. Deabia în toamna 

„anului 1837, se deschid în fine şi seminariile. 
La Râmnic, Neofit însărcinase pe Arhimandritul Nifon, 

cu lucrările pregătitoare. In fruntea : seminarului de 
acolo, el aduce pe Radu 'Tempea! Protopopul. Braşo- 
vului, un preoi cu o cultură deosebită. Pentru trimi- 
terea elevilor de la Craiova, dela Cerneţi şi Caracal, 
Neofit, stă în corespondenţă cu 'Vlădica Timotei ai 
[vdoxiadei, un fel de locţiitor al lui, la Craiova. 2) 

Neofit, care pe vremuri se purtase astfel, încât Miiro- 
politul Grigorie, a trebuit să intervie la Domnie, ca să 
pue la bir, pe cei necanoniceşte hirotoniți, în Oltenia?); . 
acum din Hâmnic, cere lui Vodă, să nu aplice dispo- 
zițiile legii, car interzice hirotonia altora afară de cei 
ce au absolvit seminariile, În anaforaua cu No. 35], 
din 29 Septembrie 18374 arată, că cîn sate şi bisericii 
lipsa, de preoţi'e aşa de mare,,că rămân petrecând 
enoriaşii creştini, dobitoceşte». «A împlini trebuinţa cu - 
din preoţi, sau diaconi ce se pot găsi de prisos pela unele 
sate, este cu anevoie». Cere dar, «a se slobozi hiroto- 

1) Dia. V, 230—6' şi 9279, —2) Atanase Mironescu, 5. 
Xpiscopie a Râmnicului. 287-9 şi 301. 3) Ibid, 161,
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„_niile», «celor ce petrec la Râmnic cinci-şase luni, de se de- 
prind cu cele mai de nevoie, şi. de neapărată trebuinţă». 
La Bucureşti înființase mai de mult, Neofit, o şcoală de- 
grămătici, chipul prin care abuzul hirotoniilor -a con- 
tinuat încă mai bine de o jumătate de secol, spre marea 
pagubă a Bisericii şi a Statului. Su 
Până la Unirea Principatelor, Statul atât respectă Bi- 

serica, încât chiar atunci, când legiuirile Ștatului, împie- 
decau anumite abuzuri, Statul închidea ochii dacă ierarhii 
nesocoteau dispoziţiuni legale, menite chiar să nidice- 
Biserica. Influenţa, ce exercita episcopatul în Obşteasca 
Adunare, împiedeca guvernul să aplice legile bisericeşti, 

“pe care episcopii le votau, hotărâți dinainte să le: 
nesocotească cât mai mult. 'Lot ce poate face Alexandru- 
Vodă Ghika, este: să amâne alegerea de Mitropolit, în 
nădejde că se vor ivi persoane care, cu adevărat, să lucreze 
la ridicarea, Bisericii. 
“La 5 Mai 1836, Emanoil Băleanu, Mihail Florescu, 

I. Câmpineanu, lon Cocorăscu, Radu Cornescu şi I. C. 
Rosetti, propun ca Adunarea să roage pe Inălţimea Sa 
să dea ofis pentru alegerea capului bisericesc, fiindcă 
de doi ani văduveşte scaunul Mitropoliei. Secretariatul 
Adunării încunogtiinţează pe Vodă, că Obşteasca Adu- 
nare, cu întreaga conglăsuire au primit propunerea, 
întemeiată pe Art. 54 şi 360 din Regulamentul Organic. 
„Ca să sileasc& mâna Domnului, se insistă că din pri- 
"cina văduviei scaunului mitropolitan, însăşi Obşteasca 
Adunare este lipsită de legiuitul său Prezident, şi că din- 
traceastă pricină curg multe neorândueli. 1) 

Cu toateacestea, Neofit nu se suie în scaunul mitro- 
politan, de cât deabia în August 1840. Până în ultimul 
moment, Episcopii Buzăului şi de la Argeş, au nădăj-: 
duit că-l vor înlătura de la Mitropolie. Erau aşa de 
supărâţi, că nici că voiau să asiste la instalare-i. A 
fost nevoe de, «mijlocite în public greutăţi, până fură 
înduplecaţi a fi faţă» ; scrie Vodă, Mitropolitului. 2) 

Ştiind cu cine are aface, Ghika nu a purces la alegere: 
de Mitropolit; până ce nu isbuti să treacă, prin Adunare, 
legea pentru organizarea şi adminiștrarea, averii Mitro- 
poliei şi a episcopiilor. ERIE 

Cât de prudent a, fost Domnitorul, se va vedea imediat... 
„Mitropolitul îşi inaugurează activitatea, căutând să-şi 

    

1) An, Par, âle Rom. VI, 632. —9) Hurmuz. Doe, IV. 510. 
ÎI
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” asigure, cât mai mult, bunavoinţa Rusiei. Ambasadorul 
Țarului, intervenise la Patriaghie, pentru confimarea 

- ui Neofit. Acest din urmă, la rândul său, ca «membru 
al Bisericii Orientale, şi în calitate de şet al clerului 
român plin de recunoştinţă», şi «ca Prezident al Ob- 
şteştei Adunări» ; scrie Țarului Nicolae ], şi îl asigură 
«de supunere absolută». Scrisoarea o trimite prin Nes- 
selrode, căruia, îi vorbeşte de recunoştinţa, veneraţiunea 
şi devotamentul lui, faţă de Curtea Rusiei. 1) Cunoaştem 
şi răspunsul lui Nesselrode. Vice-Cancelarul sfătueşte 
pe Neofit, «să lupte în contra indiferentismului funest, 
ce propăşeşte în Principate», şi «să readucă spiritele, 
spre o măi multă religiozitate». 2) - 

Neofit era stăpânit. de pasiunea, politică. Ghika, resis- 
tase vreme îndelungată, ca să-i încredinţeze cârja 
mitropolitană. Acum îi va răsplăti prin opoziţiunea ce-i 
va face, că l-a ţinut atâta vreme la pragul Mitropoliei. 

In Decembrie 1840, Mitropolitul trimite lui Nesselrode, 
un memoriu secret, un adevărat act de acuzare în contra 
iui- Ghika, El roagă pe Vice-Cancelarul, să depue me- 
moriul, «la piciearele puternicului protector al Orto- 
doxiei», pe care îl asigură odată mai mult, «de devota- 
mentul său nemărginit». Spune apoi că, «țara sulieră, 
fiindcă «nu câştigă nici cât în trecut». «lnteresele boie- 
rilor sunt nesocotiţe» ; «şcolile dau roăde amare». «Sen- 
timentul religios, piere pe fiecare zi. Administraţia 
avutului monastirilor pământene şi închinate, se face - 
în chip scandalos; şi se arată, cu chipul acesta, prea. 
puţin respect, Bisericei» ?). 
Alexandiu-Vodă Ghika avea simpatii mari în Husia,. 

Prinţesa, Narişkin îl proteguia. Nesselrode, prin urmare, . 
ia, în răspunsul său, apărarea lui Vodă. Adunarea, este 
aceia care se opune, la îmbunătățirea stării sătenilor ; 
justiţia este rea, din pricina boiezilor. Mitropolitul, este 
dator să ajute pe Vodă. Vice-Cancelarul, «cunoaşte 
abuzurile săvârşite, cu. ocazia arendării moşiilor mo-' 
nastireşti, de persoane suspuse; este însă convins că, 
în urma măsurilor luate de Vodă, în înţelegere cu 
Adunarea; acestor abuzuri li s'a pus capăt» î). 

Neofit nu se descurajează -însă. Aţâţă focul, ce se 
aprinde în Adunare; şi apără opoziţia, cât poate. In 

Februarie 1841, el arată Consulului General al Rusiei, 

SR, Ihid. 490—391, — 9) lbid. 497. — 3)-lbid. 500—4, — 4) Ibid, 
507—9. . Ta
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că ofisul domnesc. care învinueşte Adunarea, nu are 
alt scop, decât să justifice, exilul arbitrar şi inutil al 
Băleanului». Sfârşeşte exprimând, în numele Adunării, 
«durerea şi amărăciunea ce-i inspiră actele guvernului» 1). 
Inîr'o notă confidențială, din 1842, el arată Reprezen- 
tantului Rusiei la Bucureşti, că dacă protestul Adunării, 
pare uneori obscur, pricina, este, că nu au voit să atace 

__ de-adreptul pe Vodă. li trimete şi câteva documente 
secrete, «cu nădejdea, că ele vor explica:mai bine rostul 
adresii» ?). 

Se pare că Vodă, nu bănuia rolul covârșitor, pe care-l 
"joacă Mitropolitul, în intrigile ce se urzese împotrivă-i. 

„la 12 Martie 1842, Vodă se adresa lui Neofit, ca * 
să poftească pe Episcopii Argeşului şi Buzăului la, Mitro- _ 
polie, şi «ca un părinte, să le arate duhovniceşte, că 

„nişte asemenea demonstraţii, ca unele ce pot dă prilej 
de rătăciri anarhiceşti între norod, urmează, fireşte, să 
„atragă după dânsele, măsuri de priveghere şi mărginire, 
din partea stăpânire *). | - 

Guvernul se gândea, încă din 1841, să reducă influența, 
şi veniturile lui Neofit, alegând un episcop la Râmnic. 
Mihalache Ghika, studiază în acest scop, cum titbuesc 
interpretate dispoziţiile Pegulamentului Organic, reia- 
tive la alegerea &piscopilor 1). Confiictu: dintre Domn 

si Obsteasca Adunare, întârziază alegerea aceasta. În 
Octombrie.1842, Alexandru- Vodă “Ghika, cade. 
Detronarea lui, se datoreşte, în primul rând, faptului 

că Ghika, cu ocazia turburărilor dela Brăila, luase dis- 
poziţiuni neplăcute Rusiei. Cei şapte ani şi jumătate de 
domnie, ai lui Alexandru Ghika, nu sunt lipsiţi de acte 
vrednice de laudă; dar în de obşte, domnia lui a fost 
"slabă. Invinujrile ce se aduceau miniştrilor, sunt, cel 
puţin în parte, întemgjate. Ştefan Golescu, la 1839, 
scria lui: Vodă: «lamilia Măriei Tăle, e despreţuită. 
Numai are nici o trecere în morala publică». Îl roagă 
pe Vodă, «a pedepsi aspru şi fără nici o deosebire, pe 
cei ce fac abuzuri în adminisiraţie sau în justitie, 
pe cei ce vexează pe ţărani, și-l storc, pe toate căile 
ce au la îndemână». [i arată că, ca sosit vremea șă pue 
capăt lăcomiei neruşinate, a slujbaşilor de tot soiul ?). 

Pe vremea interegnului, ca Preşedinte al Adunării 
> Extraordinare, Neofit joacă un rol foarte însemnat. Par- 

  

1) Ibid, 569. — 2) Inid. 515.—16.— 3) Ibid, 510—11.—4) ibid, . 
511—14, — 5) Anul 1848 în Principatele Române, 1. 5, 6 şi10,
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tidul naţional nu avea un candidat serios, la Domnie. 
“Câmpineanu, care sar fi putut aleze, fusese înlăturas, 
sub pretext că nu-l va confirma Poarta. Lupta se da 
între cei. doi fraţi Bibeşti, Barbu şi Gheorghe. Ştirbey, 
era partizan fățiș al Rusiei. «Cu mai multă practică, 
decât învăţătură, era lipsit de inițiativă şi îşi priinea 
inspiraţiile. din Saint-Petersburg. Gheorghe Bibescu, 
avea, toată strălucirea unei educaţiuni pariziene ; inte- 

» Jigența lui, gaţa, să priceapă, e mai mult luminoasă, 
decât ădâncă, în discuţiuni aduce mai multă poezie 
decât lămuriri». «Ca şi fratele lui, cunoaşte preţul alianţei 
cu Rusia). El combătuse pe Ghika, în numele pria- 
cipiilor de libertate si naţionalitate. «Supărăcios şi gelos 
din fire, Stirbey era temut; seducător şi uşuratec, Bi- 
bescu ştia să se facă iubit» î). Știrbey nu obţine decât 
'91 de voturi; Bibescu se alege cu 131. Lilipescu şi Bă- 
leanu, îşi împart între ei, o sută şaizeci şi trei de glasuri. 
De nu se pregătea alegerea, dacă nu se așezau cu meşte- 
şug, candidaţii, în şase serii; nici unul din Bibeşti, nu isbur. 
tea. Art. 32 din- Regulament, este categoric : fiecare can- 
didaţ, trebuia să fe balotat, deosebit. Neofit, face din cei 
treizeci candidaţi, şase serii, şi dă fiecărui deputat, cinci 
bile, din care numai una albă. Candidaţii îi aşează pe serii . 
în- aşa, fel, în cât acţiunea candidaţilor neagreaţi de 
Daşcof, fu complect paralizată. 

„_ Nesselrode, scrie că, enu poate îndestul lăuda, înțelep- 
ciunea măsurilor luate, după recornandarea Consuluiui, - 
spre a ajunge la, acest rezultat. Alegerea lui Gheorghe 
Bibescu, a răspuns foarte bine dorințelor sale» 2). «Mitro- . 
politul a dobândit noi titluri la recunoştinţa şi veneraţia 
concetățenilor lui, pentru nobilul zel cea desfăşurat» 3). 
«Impăratul, vă însărcinează în chip deosebit, să arătaji 
“Mitropolitului înalta sa mulţumire, pentru chipul cum 
şi-a îndeplinit misiunea; scria Nesselrode lui Daşcof. Îi 
mulţumeşte şi de-adreptul, şi-i spune că, «prinânţeleptele 
măsuri ce aţi luat, prin tăria şi sfaturile voastre, aţi 
prevenit rătăciri periculoase, în care Adunarea, foarte 
uşor, putea să dea, graţie intrigei, pasiunilor şi rivali- 
tăţii dintre partide». «Ca să vă dovedească stima şi deose- 

_bita sa bunăvoință, Impăratul a binevoit să dărpiască, . 
Eminenţei Voastre, o icoană împodobită cu diamante, 

D Elias Regnault. Histoire politique et sociale des Principautes 
* danubinnes 206—7, <— 2) Ibid. 235. — 3), Hurmuz, Doc, IV. 523.
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pe care D. Daşcof, va avea cinstea să v'o remită în 
„numele Maiestăţii Sale Imperiale» 1). 

Prin opoziţia ce făcuse lui Ghika, şi prin rolul ce . 
jucase ca. Prezident al Adunării. Elective; Mitropolitul 
Neofit a contribuit foarte mult la alegerea lui Bibescu. 
Se putea, crede că, în viitor, prietenia dintre Domn şi 
Mitropolit, va fi reală. Lucrurile s'ău petrecut însă, cu 

„totul altfel. 
- La 17 Martie 1844, Mitropolitul scria lui Titov, Ministrul 
Rusiei, la Stambul ;că «deşi s'a supus,cum îi este datoria 
la tat ce i-a poruncit Daşcoib,«nu se poate înţelege cu dân- 
sul, în ce priveşte activitatea guvernului şi a Adunării. 
Vodă este intrasigent. Boierii, s'au turburaţ, fiindcă se în- 
conjoară de oameni străini, băştinaşi din Turcia, Tran- 
silvania sau Ungaria». Adunarea, a respins unele proecte 
de lege, «fiindcă apăsau pe țărani» 2). Opoziția aceasta, nu 
e bine văzută de muscali. Neofit a aflat lucrul, si se 
adresează; lui Kisseleff. Daşcof îi povestise, că Vodă va 
fi autorizat, să ia măsuri aspre în contra opoziţiei. elşi 

"va pleca capul», dar să se ştie, «că românilor nu le mai 
rămâne atunci, decât să renunţe la drepturile lor cele mai 
scumpe» 3). Fiindcă scrisoarea nu a dat rezultatul dorit, 
Neofit revine, asupra chestiunii, în Decembrie. In cele 
politice, va face ce-i porunceşte Rusia, O datorie duhov- 
nicească, îi cere însă să intervie,-ca să asigure avutul” 
unei demente, /oiţa Doamna, şi-a pierdut minţile. Vodă 
a pus epitropi ai avutului Doamnei, rudenii şi unelte 
de ale sale; în loc să încredinţeze administraţia acestui 
avut, rudelor Doamnei. Este hoţărât să nu încuviinteze, 
divorţul lui Vodă, şi-al cucoanei, cu care vrea să se. 
cunune*). Peste zece zile, scrie din nou. Spune că el s'a 
resemnat; dar apără opoziţia. Nădăjdueşte, «că abnegarea, 
văbdarea şi resemnarea lui, îl vor apăra de ori ce 
învinuire gratuită, când va fi vorba de puterile lui 
spirituale». - | 

La 2b Martie 1846, el trimite lui Kisseleif, un voluminos 
memoriu, împotriva lui Vodă. E mâhnit că, Rusi a 
ajutat pe Bibescu la Patriarhie, de l-a despărţit de Zoița . 
Doamna ; şi pe Marioara Văcărescu, de Spătarul Ghika. 
Aristarhi l-a prevestit, că de va protesta împotriva hotă- 

- rârei Patriarhului, ca «absolut nedreaptă, şi fiindcă 
atinge pronomiile Bisericei», «se va expune la violențele 

  

54l— 
) Ibid. 5978, —) 2 id. 5358, — 3) Ibid. 539, — 4) Ibid.
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unor oameni ce nu respectă nimic». Ar fi fost gata la 
orice, dar car fi fost victimă de prisos». Se va mişca, 
pentru ca, camintirea să nu-i fie pângărită». «Guvernul 
actual duce Ţara Homânească la: peire». «Bibescu, - 
face să fie regretată administraţia lui Vodă Ghika, care, în 
comparaţie cu a sa, pare acum cuminte şi părintească»). 

In cele din urmă, se adresează direct Ţarului. Prin- 
cipiile de guvernământ ale lui Bibescu, «sapă temeliile: 
conştiinţei şi moralei publice»... 

Lui Kisseleft nu-i dă un minut pace. Plictisit, fostul 
Preşedinte-Plenipotenţiar, în Iulie 1847, roagă; pe Con- 
sulul. Rusesc, «să spus Eminenţei Sale, că nu a vroit să-i 
răspundă, ca să nu-i repete adevăruri dureroase». Sper 
însă că cin viitor, Neofit, va lucra în aşa fel, încât să. 
justifice sentimentele de stimă şi de deferenţă, ce-i. 
purtase» 2). . 

«Din moment ce este o crimă să te tânguieşti, dacă. 
nu te mai ascultă nimeni, când eşti ameninţat, nu-ti 
mai rămâne, decât să-ţi pleci capul şi să taci» ; scrie 
atunci Mitropolitul lui Misseleft ca să închidă orice 
discuţie, cu fostul lui protector. 2). 

De a combate pe Bibescu, nu a încetat însă Neofit, 
decât. atunci când amândoi şi-au pierdut situaţiile. 

Vodă va reveni asupra leguirei din 1840, relativă la. 
administraţia avutului bisericesc. Atât nu ajunge însă. 
Bibescu îi lasă înainte, şi Episcopia Râmnicului, tot atât 
de bogată cât şi Mitropolia. Dar fără folos. La 1847, Vodă 
legiuieşte din nou, despre administraţia avâtului Mitro- - 
poliei şi episcopiilor. La începutul anului 1848, el spu- 
nea că, «leguirea şi-a luat în parte a ei aplicare. lar 
în curgerea acestui an, nădăjduim,. că folositoarele ei 
dispoziţii, se vor putea împlini în toată a lor întregime», 

«Mitropolitul a trimis un protest în contra legei.. 
Dar Curtea Protectoare nu a ţinut seamă d6 el. Au ur- 
mat vii explicațiuni între Mitropolit şi Vodă» ; raporta. 
D. de Nion lui Guizot, la 26 Ianuarie 1848. | A 
_Nu erau absolut lipsite de temei, obiecţiunile lui 

Neofit, asupra amestecului prea puternic al Statului în 
trebile bisericeşti. Dar neregurile băneşti din adminis- 
traia, bisericească, făceau. ca obiecţiunile întemeiate pe: 
canoane şi pe dreptul de autonomie bisericească; să. 
nu poată sta în picioare, : 

  

1) Ibid. 551—5. — 2) Ibid. 505, — 3) Ibid, 544
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Cu totul pe nedrept îl învinuieşte Mitropolitul pe 
Bibescu, pentru chipul cum organizase epitropia avu- 
tului Doamnei. După lege, el era Jegiuitul epitrop al 
acelei averi. Hotărât să se despartă, el a încredinţat 
averea aceasta unei epitropii, compusă din bărbaţi de 
încredere. Epitropia aceia, a administrat averile până 
în 1891, când a murit Zoiţa Doamna. A asigurat o exis- 
tență largă, Doamnei ; iar fii ei, au moştenit astfel o avere 
din cele mai mari. În chestia aceasta, Bibescu şi-a înde- 
plinit foarte cinstit datoriile de soţ şi de părinte. Nu 

„i se poate imputa nimic. 
Alta este însă, chestiunea divorțului şi recăsătoriei 

lui Vadă. Boala mintală a Doamnei, nu era un motiv 
„de despărţenie ; legăturile lui Bibescu, cu soţia Spăta- 
rului Ghika, nu se pot justifica. Refuzul lui Neofit, de 
a-i despărţi, se explică ; şi ar fi fost o datorie, pentru 

orice ierarh conştiincios. Din nenorocire, dicasteria 
mifropolitână, atât de severă în aceste” două cazuri; 
în alte pricini de despărţenie, era de o indulgență 
neexplicabilă. Aceasta da dreptul'lui Vodă, să crează 
că "Neofit, nevrând să-l despartă, nu se gândea la. 
«dogme şi la. canoane, ci făcea politică. Divorțul lui 
'Vodă, a dat loc unui mare scandal. Anumite cuvinte, 
ieşite din gura unei alienate, au fost răspândite în 
public. Până azi, se pretinde că între Neofit ies- 
viodax şi Gheorghe Bibescu, conflictul l-a pricinuit, 

- „ochii Doamrfei. . 
Mavrocordatină, prin naştere ; Doamna cunoaştea de 

mult pe Neofit, care pare că fusese om de casă al Ma- 
vrocordaţilor. Întervenind între soţi, Mitropolitul, pro- 
balil, că nuafost mânat decât de un sentiment de milă, 
“Si recunoştinţă. Amorul înfocat al lui Pibescu, față de 
Marioara Ghika, îl zăpăcise cu totul pe Vodă. Mitro- 

- politul, prin opoziţia ce făcea, Domniei, prin lipsa lui de 
tact, nu a făcut decât să mărească, scandalul. Patima 
lui politică, a împiedecat pe Neofit, să lucreze serios pe 
tărâmul bisericesc. Dela 1834,îl preocupa ideiă organi- 
zărei unei tipografii la Căldurăşani. Aşezase acolo Di- 
rector, pe' Macarie, vestitul dascăl de cântări. Mai târ- 
ziu trimite la Pesta, ucenici care să înveţe arta tipo- 
grafică. La 1840, el ţinea un seminar preparatoriu, la 
Antim ; şi la Monastirea Radu- Vodă, un seminar central. 
Intr'un memoriu al său, Neofit mărturiseşte, că cei mai . 
smulţi seminarişti, fugeau de preoţie, Nu arată însă
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care era cauza, ce-i făceau să fugă de hirotonie. Ar fi 
irebuit să recunoască, că sitnaţia. precară a clerului şi 

„ abuzul cu hirotoniile grămăticilor; goneau delaabise- 
rică;, elementele mai de valoare. Necontenit, se plânge 

"de lipsă de mijloace pecuniare, de împietările Statului 
asupra Biseritii. Se laudă, că trimite tineri la studiu, 

"în Husia, în Grecia, şi la Pesta, «ca să înveţe latineşte».. 
In realitate, dela 1829 şi până la; 1849, în cei două- 

zeci de _ ani, cât Neofit Losviodax a cârmuit Biserica 
Ungro-Vlahiei; foarte puţin s'a făcut pe terenul bise- 
ricesc. El a făcut mai numai politică, şi încă o politică 
foarte puţin explicabilă. 

ă& N



CAPITOLUL XIE E 

A 

DOAMNA MUNŢILOR 

Locuitorii din satele Buciumu, Cerbu, Isbita, Poeni, 
Muntari, Buninsinia, Abrud, Suhar şi Ciurileasa, fuse- 
seră scutiţi de robotă (clacă), de către Voivozii Ar- 
dealului. Ei erau datori să dea la cămară, câte trei funţi 
xde aur, din aurul ce adunau; în băile din localitate. Alt 
mai mult, nimeni nu le-a cerut, până în 1820, când, din 
lăcomie, funcţionarii fiscului, încep să le pretindă ro- 
bota. Isvoreşte de aci, un proces între locuitori şi fisc. 
Dintrun viciu de procedură, fiindcă nu au prezentat în 
termen documentele. lor la Tabla, Regească (curte de 
apel) ; oamenii pierdură procesul. | 

Ei însă nu pricepeau aşa, dreptatea. S'au opus la 
executarea hotărârei definitive. În Iulie 1837, după ce- 
rerea, fiscului, hotărârea, o execută Sub-Prefectul F'rantz 
Fillenbaum. Acesta vine în localitate, însoţit de com- 
pania de soldaţi, a Căpitanului Vizner, şi un pluton 

e cavalerie, comandat de Locotenentul Potsa, Simion 
Balint arată, în memoriul său, cât de barbar s'a făcut 
execuția, ce a ținut vre-o trei săptămâni. Sau învoit 
în cele din urmă, oamenii să facă şase săptămâni ro- 
botă pe an, şi să li să plătească douăzeci de cruceri, pe 
fiecare zi de lucru. | 
Abuzurile impiegaţilor fiscali, cari şicanau la plată, 

pe cei ce făcuseră robotă ; tot aşa cum dispensau dero- 
botă pe bani sunători, pe bogătaşi ; revolta lumea. In- * 
crederea în dreptatea cauzei lor, îndeamnă pe buciu: 
meni, să-şi încerce norocul, la tribunale. Hedeschid
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procesul; şi dau pricina în mâna unor avocaţi din 
Aiud. , o 

In târgul Aiud, fruntaşii ce veneau acolo pentru ju- 
decata procesului, pe la 1840, fac cunoştinţă cu Cate- 
rina Varga. Femeie deşteaptă, ştiind să se înțeleagă 
cu oamenii, interesându-se de nevoile lor; Caterina, 
foarte curând, capătă încrederea moţilor. O aduc în Bu- 
ciumu-Poeni. O ţin ei, cu masă şi casă ; devine «Doamnă 
Munţilor». Din ziua aceasta, ea aleargă la avocaţi, pentru 
ei; le duce jelbile la guvernământul ardelenesc, ori 
chiar la Curtea Impărătească, unde spune că are pe 
fraţii ei. Balint afirmă, că fiscul voind, la 1845, să aren- 
deze cârşmăritul din Buciumu, unde dreptul acesta 
era al comunei; Caterina a scris unui avocat din. 

Abrud, şi Va rugat să intervie, ca să nu se facă nebunia 
asta, ce ar fi putut avea urmări nenorocite. A isbutit; 
căci până la 1848, fiscul .nu s'a mai încercat să arendeze 
cârşmăritul din Bucium. | 

Autoritatea Caterina Vapsa, inteligenta, ei activitate, 
enervase cumplit fiscul. Şi ceiacă este şi mai grav, 
oamenii tot mai tare se aprindâau, în potriva celor ce 
le cereau robota. Caterina le spunea însă, că Împăra- 
tul o să le facă dreptate. Ea are oamenila Viena, cari 
îi vor mântui pe moţi. Fiscul, din ce în ce tot mai 
greu, se putea înțelege cu locuitorii. Cămara csre dar. 
duţorităţilor Comitatului, să pue mâna pe Caterina, 
fiindcă agită poporul. Comitatul dă ordin Sub-Prefectului, 
să o aresteze. Primarul, când încearcă să o prinză, se 
încredinţează că lucrul, nu e aşa de uşor. «Să aibă zece 
capete, cine va cuteza să pe mâna pe Doamna noas- 
ră» ; îi zic flăcăii. Caterina era păzită de buciumeni ; 

- câte trei-patru flăcăi zdraveni, îi- făceau escortă, când 
se ducea în Abrud, la târg.!) : 

In 1845 moare, lă Sibiu, Vasile Moga, Episcopul ro- 
mân neunit. În Ardeal, se credea că îi va urma sau un 
alt Moga,- sau Arhimandritul Victor -Lemeny, vărul 
Episcopului român unit din Blaj, care studiase teolo- 
gia- la Cernăuţi. Baronul Samuil losika, Cancelarul 
“Transilvaniei, care făcuse cunoştinţa Arhimandriţului 
Andrei Şaguna, Egumenul Monastirei Covil, din eparhia. 
sârbească a Neoplantei, îl impune pe acest din urmă, 
drept succesor al lui Mogâ.?) Cu titlu de Vicar-General, a 

1) 'Pransilvania No. 2, din 1876, 13—16.—2) Bariț. Părţi alese 
„din Ist. Trans, IL, 664



176 M, Theodorian-Carada 
  3 TI 

cârmuit Saguna, Episcopia Sibiului, până în vara: 
lui 1848. . | ' 

În munţii Apuseni, majoritatea locuitorilor o formau 
neuniţii. În Carpeniş, erau doi parohi neuniţi (Moisi 
Mamovici şi Nic Fodor);şi unul unit (Ladislau Balint). 
Câteşi trei, legalizează un act, pe căre locuitorii îl dau 
«Măriei Sale Domnului General-Vicareş Andrei Şaguna», 
la 18/30 Septembrie 1846. Din actul acesta, se vede 

„că Şaguna, dispusese că cau slobozenie şi pe viitorime», 
să-şi urmeze procesul cu fiscul. Dar le ceruse ca, până 

la terminarea procesului, locuitorii să fie cascultători 
şi împlinitori tuturor poruncilor crăiescului fiscuş» !). 

Caterina Varga lipsea din munţi, când sa încheiat în- 
voiala aceasta. In Noembrie, Protopopul Ighian, scrie 
“lui Saguna, «că până acum ea nu s'a întors între ei», 

şi că, «oamenii aşteaptă ceva miloştivă hotărâre», fără 
de care ei se vor întoarce, diarăş la dânsa» ?). - 

Fiscul, prin firea lui, nu putea fi milostiv. Procesul 
pe care-l duceau buciumenii, era 0 cheltuială zadar- 

nică, faţă de hotărârea din 1837. Caterina Varga, trăia 
însă din naivitatea bieţilor săteni, năpăstuiţi şi setoşi de 

dreptate. Stăpânirea, pusese mare nădejde, în abilitatea 
lui Şaguna, ca să liniştească pe oameni. Soluția cea 

mai sănătoasă, ar fi fost — trăiau sub regimul privile- 
giilor — ca Impăratul să-i scutească de robotă, întrucât 

ei nu-şi pierduseră scutirea, decât fiindcă nu-şi pre- 
zentaseră documentele la termen. La astă soluţie, nu 

se gândeşte Saguna; necum, Conţii Teleki şi Nădăsdi, 
ori Baronul losika, cari câte şi trei, cereau Vicarului- 

General, să împace pe săteni, fără să facă vreo con- 
cesiune. | 

La 17/99 Decembrie 1846, Şaguna scrie Protopopului 
Ighian, «să dojeniţi pe locuitorii numitelor sate, să fie 

spre ascultțarea şi împlinirea, poruncilor mai înalte». 

«Altminterea să ştiţi, eu la primăvară nu voi rămânea 

dator, şi nici la Zalatna, nici la Abrud îmi voi întinde 

lagărul execuţiei, ci tocmai la Offenbaia). 5) 
Evenimentele se precipitau. Stăpânirea fusese incu- 

noştiinţată despre Caterina Varga, că a revenit între 

moţi ; şi că oamenii, se mişcă. La 31 Decembrie, din. 

nou, Sacuna se adresează lui Ighian. «Dorese ca sărbă- 

toarea Botezului Mântuitorului nostru, la Bucium ori 
  

1) Popeia. Memorialul Şaguna L. 9—10.—2) Ibid. 20, —3) 
Ibid. 92. | 
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la Isbita, cu creştinii noştri s'o petrecem; şi aşi dori 
ca vre una din aceste comunități să mă cheme». «Drept 

"aceia te îndatorez . . . . ca pe sub âscuns, să te înţe- 
legi despre pofta aceasta a mea . . . . prectim şi despre 
Caterina Varga, cu poşta cea dintâi să mă înştiințezi».:?). 

«In treaba buciumanilor cu Varga Caterina», îi răs- 
punde Protopopul-Zlagnei, «cu bună seamă de zece zile, 
ea se află iarăş între dânşii, şi precum i se văd sem- 
vele, iarăşi mai are de gând, ca să mai iee bani dela 
dânşii». «Cu înţoarcerea înapoi le-a spus, că s'a rânduit 
dela Inalta Curte, doi domni comisareşi, ca din nou să 
“cerceteze cu deamăruntul şi relaţia Camerii, "precum 
şi a Măriei Tale,.ce s'au făcut despre dânşii». 2) 
In lipsa Caterinei, oamenii se învoiseră cu avocatul 
Alexandru Boheţiel, care a şi fost la Viena pentru ei, 
în 1847. Căci în tebita, în ziua de Bobotează, la 186 
anuarie 1847, Caterina Varga a fost prinsă, şi au 

„__ţinut-o în închisoare, până la 1851. Procesul buciuma- 
-nilor, s'a.stins însă la 1848, când desfiinţându-se iobăgia, 

şi robotele au dispărut. Procesul însă, dintre Caterina 
Varga şi Andrei Şaguna, nu este încă închis. | 

__ Sâguna sosi în Abrud, în ajunul Bobotezei, însoţit 
de Vice-Comitele Albei Inferioare, (Directorul Prefecturei 
Judeţului), G. Pogâny. Din Abrud trimite un pâracliser, 
de cheamă pe Gheorghe Suciu, Parohul din Isbita. Î: 
porunceşte să pregătească pentru a doua zi, după letur- 
ghie, o masă mare; şi să cheme la biserică şi pe irun- 
iaşii din celelalte sate, fiindcă are să le vestească 
«ordinele ce au venit din Viena». Oamenii au alergat 

„de pretutindeni. Şaguna stă de vorbă cu ei, îi întreabă 
„cum merge procesul. 1 se răspunde că e în curs. [i 

cercetează apoi, despre actele lor. «Aşi voi să le văb, 
zice Vicarul. Sătenii «provoacă pe Doamna, care sta 
mai în depărtare între popor, să meargă la Măria Sa, 
să-i sbue. Doamna se apropie cu încetul, până dinaintea 

„porții Parohului Suciu, unde lângă o sanie cu patru 
cai, stătea Vicarul Şaguna şi Vice-Comitele Pogâny. 
Apropiindu-se Doamaa Vara Caterina, de sanie, Vicarul 
schimbă cu dânsa trei-patru cuvinte în limba maghiară ; 
după aceea îi zice, să se sue în sanie. Dânsa nu voia. 
Atunci o apucă, şi O trânteşte în sanie. Se aruncă Vicarul 
şi Vice-Comitele, şi fiind caii prinşi, strizgară: Hajesai 

1) Ibid, 24, — 2) Ibid. 27. . 
12
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Iaritsi (mână Ioane). Atunci cei patru cai sirepi, numai 
“zboarăpe calea cea de sanie,iar poporul, care sta departe * 
ca la o sută de pasi, încremeni. Nu lășati, bată-vă Dum- - 
nezeu, că iată că duce pe Doamna noastră. Dar sania 
nu: se mai vedea. ......» po | 
_Aşa, povesteşte Balint, în memoriul publicat în «Tran- 

silvania» şi reprodus de Bariț, în volumul III, pag. 
653—661, al istoriei sale. Și aşa sau şi petrecut fap- 
tele. Pe Caterina Varga, au ţinut-o închisă patru ani, la 
Alba-lulia. Dela 1851, de când a fost liberată, nu i se 
mai 'ştie de urmă. | 

Viaţa-i misterioasă, chipul romantic cum au prins-o, şi 
popularitatea ei în Munţii Apuseni, au învăluit pe Caterina 
Varga, cu un nimb misterios şi tainic. Pentru unii, până 
astăzi, Doamna Munţilor, a fost o loană dV'Arc vândută de 
Şaguna ungurilor, aşa cum Episcopul Cauchon, vânduse . 
pe fecioara din Orleans, englezilor. Şaguna, cât a trăit, 
a avut să lupte, cu cei ce-i imputau prinderea Caterinei. 

«Grea. problemă â fost aceasta pentru mine, prici- - 
nuindu-mi multe griji şi necazuri. Multe sau scris și 
vorbit, şi poate multe se vor mai scrie şi vorbi, 
în: viitor, în această afacere; dar eu sunt liniştit în 
conştiinţa mea, că am putut s'o rezolvez spre mul- 
tumirea tuturor. Sunt convins în sufletul meu, că eu 
ca preot, ca român şi ca patriot, n'am putut lucra 
altfel decum am lucrat; căci, după combinaţiile mele, 
să nu fi păşit eu la mijloc, în această cauză de mare 
însemnătate, avea să urmeze o catastrotă, poate chiar 
o revoltă din cele mai înfricoşate, şi. mai nenorocoase 
pentru poporul nostru din munţi, şi poate chiar pentru 
naţia întreagă. Dar bine că ne-a ferit Dumnezeu». Aşa 
povesteşte Popea, că s'a exprimat Şaguna, când a fost 
vorba de Caterina Varea !). i 

Popea, în apărarea lui Şaguna, aduce şi mărturia 
lui Eugeniu de Friedenfels, care afirmă că, «nici un 
împiegat de ai fiscului, numai îndrăsnea să calce în 
munţi». «trupe trimise, să prinză pe această tribună 2 
poporului, fură întoarse înapoi, când Statul Major cu- 
noscu pericolul întreprinderii şi imposibilitatea unui 
rezultat». «Un singur om (Saguna) înzestrat , cu toate 

însuşirile unei personalităţi puternice... a împlinit o faptă, 
pe care nici o demonstraţie militară, cât de puternică, 

  

1) Ibid. 34.
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şi chiar o mai mare vărsare de sânge, nu era în stare 
să împlinească cu succes». „. - MI 

- Chestia, cum o pune iriedenfels, nu.este. favorabilă. 
ni Saguna.-Dacă în adevăr,. Caterina Varga -era 1ri- 
buna poporului obijduit, şi dacă, armata era incâpabilă 
-să birue pe moţii, cari luptau pentru drepturile lor. 
intervenţia lui Şaguna, nu sar putea explica. Ar avea 
aerul.atunci, că dreptatea este de partea lui Iosif Sterca 
Suluţ, carele în memorii pasionate, face din Caterina. 
Targa o eroină, şi pe Saguna, vânzătorul-ei. Dar nu 

este aşa. - 
Boriţ se apropie de adevăr, când combate aserțiunea 

lui Şuluţ, că Doamna Munţilor, lupta pentru desfiinţarea, 
iobăgiei. «Adevăr cu ochi şi sprâncene: locuinţa Ca- 
terinei Varga, devenise în munţi, agentura, expozitura, 
pentru avocaţii ungureşti din Aiud, şi pentru frate-său, 
'dacă frate îi va fi fost, cel din Viena» ; conchide el?). 
“Caterina Varga, pare că era originară din Cohalm. O bru- 
netă trecută peste treizeci de ani, cu ochii negri şi vii, mij- 
iocie de. statură, rumenă la faţă. Femeie frumoasă, care 
-se purta îmbrăcâtă uneori țărăneşte, dar mai ades 
domneşte. Ii plăcea să se preumble călare, prin munţi; 
și să stea de vorbă cu oamenii. Avea de sigur, legături 
“între avocaţi, şi cu cei de la cârmuire. Vorbea minunat 
româneşte, nemțeşte şi ungureşte. Însuşi numele ei, 
pare o enigmă. O fi chemat-o aşa, ori şi-o fi luat nu- 
"mele de Varga, în amintirea lui loan Varga, adică a 
lui Cloşca, tovarăşul lui Horia şi Crişan ? Nu se ştie. 
Oricum, dacă Caterina nu a fost o înselătoare, foarte 
probabil “era, o aventurieră, care ştiu să ducă o viaţă 

+ romantică, destul de rentabilă. In nici un caz, nu pare 
„să fi fost o eroină, martiră a ideilor de dreptate, libertate 

şi naționalitate. Chipul cum a fost judecată, liberarea 
-si la 1891, încurcă şi mai mult pe cercetător. 

[n tot cazul, o revoltă în Munţii Apuseni, la 1847, ar fi 
fost o vărsare de sânge zadarnică. Intru cât Saguna, 
prin intervenirea lui, a; împiedecat sângerarea aceia ; 
nici un rău nua făcut. Rămâne însă neestetic, chipul 
cum s'a ajuns la arestarea Caterinei Varga. A fost 
priusă într'o cursă, care -de ar fi fost întinsă de un 
agent de poliție, nimic n'ar fi de zis. Un prelat, un om 
de cuvânt, putea fi însă scutit de 'aşa misiune. Pentru 

i) Bariț, Op. Cit. II. 648. » 

- 

:
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frumuseţeă lucrului, era de dorit ca Şaguna să pacifice 
Munţii Apuseni, prin altfel de mijloace. A făcut exces: 
de zel. A crezut că scopul. scuză mijloacele; dar cu 
nimic nu e dovedit, că s'a pretat la aceasta, ca să 
ajungă episcop. În nici un caz, nu se poate zicecă a 
vândut pe îngerul păzitor al moţilor. Nu este chiar 
esclus, că scoțând pe Caterina Varga. din mijlocul 
lor, Saguna să fi servit nu numai pe Impăratul, dar 
chiar şi neamul românesc. Căci nu e zis deloc, că 
Doamna Munţilor, nu putea fi inștrumentul ungurilor: 
revoluționari.



CAPITOLUL XII 

BISERICA ROMÂNEASCĂ LA 1848. 

Ori ce s'ar putea obiecta în contra mişcărilor revo- 
luţionare dela 1848, din ţările române, ele păstrează 
un caracter special şi simpatic, prin aceia că nu au 
tins la răsturnarea ordinei stabilite, ci la desrobirea 
românilor de sub jugul apăsător. Mişcările acestea, con- 
stituesc preludiul războaelor, pentru independenţa şi 
unitatea naţională a Poporului Român. Prin urmare, 
clerul şi Biserica Naţională, erau datoare să des tot 
sprijinul lor, mişcării. 

IL: | 

În laşi, unde mişcarea a isbucnit mai întâi; ea a fost 
foarte repede inăbuşită de Mihai-Vodă Sturdza. Nicăeri, 
nu a avut mişcarea un caracter mai anodin, şi nu a 
fost reprimată mai cu asprime. Moldoveanuli, prin firea 
lui, este domol. Boerimea moldoveană, numai la revoluţie 
nu se gândea. Boierii. cei tineri, crescuţi mai toţi în 
Germania, nu doreau decât mai multă cinste în admi- 
nistraţie, şi un regim reprezentativ, foarte moderat. 
Ca să obţie aşa de modeste reforme,.ei se adună făţiş. 
Cererile lor sunt aşa de cumpătate, încât chiar un mi- | 
nistru în funcţiune, Prinţul Nicolae Sutzu, nu se sfieşte. 
a-şi pune iscălitura pe petiția boierimei, dela 28 Martie. 
Se cere şi «ridicarea morală şi materială a clerului». 
În capul semnatarilor petiţiunei către Vodă, sta Mitro- .- 
politul Meletie. Auzise că e vorba, de reformă, şi che- : 

- mase la el pe Costache Moruzzi Pecheapu. El declară 

e
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că vrea să iscălească şi el petiția. «Muruzachi, în vremea. 
lui Calimach l-au îndemnat pe Mitropolitul, să iscă- 
lească, zicându-i: Iscăleşte, Patir, Patir, Patir; şi după 
ce au iscălit, i-au zis: Sictir, Sictir, Sictir. Au nu-mi 
faceţi şi voi mie aşa ?. 1). . 

Meletie credea, că boierii âu concursul Rusiei, şi 
voia să se pue bine cu stăpânul de mâine. După are- 
starea şi. surghiumirea; boierilor, la 4 Aprilie, apărea în 
Albina No. 284, un comunicat oficial, ce vesteşte că Mi- 
tropolitul, «prin act adresat către Prea Inălțatul Domn, a 
mărturisit a sa adâncă părere de rău, pentru iscălitura 
unei hârtii, a cărei țintire ademenitoare nu a puţut-o pă-. 
runde, împiedecat fiind prin slăbănogirea sănătăţii sale 
obşteşte cunoscută, şi că prin acel act a declarat că, 
acea iscălitură, a Prea Sfinţiei Sale, rămâne, anerisiţă, 
şi răsuflată». Consulul Franciei, în raportul lui către D. 
de Lamartine, numeşte retractarea Mitropolitului Me- 
letie, «un cap d'operă de înjosire şi slugârnicie». 

Cu toată retractarea ce făcuse; la 12 Iunie, Meletie 
iscălea împreună cu boierii, un memoriu destinat lui 
Talaat Efendi, Comisarul Porții. Memoriul este un ade- 
vărat act de acuzare, în contra Domnului. Se spune 
acolo, că Sturdza «a dobândit moşii nemăsurate, mărite 
încă şi mai mult prin schimburi frauduloase; ce a 
impus Mitropoliei. şi altor monastiri din Moldova». 

um Meletie, moare curând după acest demers ; la 24: 
lunie, Nicolae Bălcescu, scria lui A. G. Golescu, că 
«Sturdza a otrăvit pe Mitropolitul, care a şi murit». 
«Lumea bănue că Mitropolitul nu a murit de moarte 

. bună. Stăpânirea opri vizitarea corpului, din pricina 
holerei. Tot din pricina asta, porunceşte să fie îngropat 
la 4 dimineaţa. Meletie al Stavropolei, Locotenentul 
numit de Vodă, o face la 61/,. Stăpânirea a oprit pe 
Iustin al Edesei, să slujească la îmormântare» 2). Aşa erau 
spiritile de agitate, încât credeau că Mitropolitul a fost 
otrăvit; adevărul e că murise de holeră. 
„Peste o lună, Sturdza, printr'un ofis ; porunceşte mi-. 

niştrilor săi să purceadă la anumite reforme. Entre altele :: 
«În viitor nici un preot sau diacon, să nu se. poată hi-. 
rotoni decât dintre elevii vrednici. Toate chinoviile din 

, 

  

4) Raport confidenţial al, lui Moruzzi câtre Vodă. Arhivele: 
Satulai din laşi No.: 497. —2) Gazeta. Transilvaniei No. 63: 
1D i, :
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murite semi de administraţia lor». . Ea a 
- «În urma împrejurărilor ce au chemat depărtarea Epis- 
copului de Roman, Veniamin Rosetti... pentru. scanda- 
Joasă urmare, Locţiitorul de Mitropolit, şi Seful. Depar- 
tamentului bisericesc, mi-âu recomenduit pe P. S. Ta, 
„a ține locul de episcop»; scria Vodă lui Chesarie aj 
Sinadelor, curând după asta!) i 
„_ Episcopul fusese închis la Soveja, unde cade bolnav, 
după cum raportează Colonelul Gafenco, Prințului Du- 
mitru Sturdza, General-Inspector al Miliţiilor.: Urter 
Ofiţerul Lupoianu, fusese orânduit cu paza Vlădicăi. 
Totul, «pentru că Episcopul de Roman, a zis, eă nu se 
poate ca poporul moldovean, să mai sufere aceste îi- 
ranii, ci se va scula şi el». Aşa spune loan Maiorescu, 

“Imi A. G. Golescu?) 
Puţini din clericii moldoveni, au îndrăsnit mai mult 

la 1848. De frica lui Sturdza, un Beldiman, arhiereu 
titular, a trecut în Bucovina, .prin munţi, îmbrăcat mo- 
căneşte. 

În deobşte, clerul moldovean a stat în jurul lui 
Sturdza, de care se temea, şi cu care împărțea venituri 
abuzive. lată dece, Vasile Alexandri, într'o broșură a, 
sa din 1848, afirmă că «poporul Moldovei, a pierdut 
tot respectul către tagma preoțească de astăzi»:?) 

II 

Prinţipat, atârnate. de eparhiile pământeşti, vor: da lă- 

La Bucureşti, mişcarea a fost mult mai serioasă. 
Conjuraţii nu voiau să detroneze pe Bibescu, ci să-l 
dezrobească de protectoratul Ţarului. | 

Un pronunciamento, izbucneşte în Izlaz la 9 lunie. 
Se răzima şi pe concursul batalionului de infanterie 
al lui Tell, din Giurgiu. Trupele lui Pleşoianu,. pornesc 
din Izlaz spre Craiova. Cu ele fraternizează Magheru, 
Prefectul Romarnaţilor, căruia Vodă, îi dase însărcinarea 
să adune pe panduri, ca să poată menţine ordinea, fără 

» să ceară ajutorul trupelor ruseşti. | 
„ Părăsit de oştire, Bibescu primi Constituţia. La 11 
Iunie, se formează un cabinet .cu Nicolae Golescu la 
Interne ; Ştefan Golescu la Justiţie ; Odobescu, Războiul ; 
Magherv, Finanţele; Heliade, Instrucţiunea Publică şi 

  

1) Decretul No. 1175 din 1848. —2) Covorbiri literare 1898 
230. — 3) În numele Moldovei, Omenirii şi a lui D-zew.
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Cultele ; Nicolae Bălcescu, Secretar de Stat; G. Niţescu 
la Control, şi C. A. Rosetti Ja Poliţie. : 

Dacă -Bibescu, aveă curajul să rămâe pe loc, multe 
suferinţe se puteau evita. Gu încetul, prin evoluție, -se 
putea ajunge, cu siguranţă, la împlinirea întregului idea! 
românesc. Bibescu ar fi putut să întemeieze o dinastie 
aaţională. Din -nenorocire, el nu era pregătit pentru un 
rol.aşa de mare.  Terorizai de muscaii, se turbură, şi 
peste două zile abdică. Părăseşte ţara prin Câmpulung, 
ducându-se la Braşov. e 

Pa 14 Iunie, se constitue un guvern provizoriu, sub 
reşedenţia Mitropolitului, cu Ştefan Golescu, Heliade, 

Teli, Magheru şi Scurtu, membrii ; iar A. (. Golescu, 
N. Bălcescu, C. A. Rosetti şi Ion. Brătianu, secretari. 
Ministerul se remaniază: Câmpineanu, ia Juștiţia ; C. 
Filipescu, Finanţele ; 1. Voinescu Il, devine Secretar de 

Stat, şi la Poliţie, trece Moşoiu. Din membrii guver- 
nului provizoriu, singur numai Heliade păstrează şi un. 
portofoliu ministerial. 

Bibescu, greşise, când a abdicat. Cei ce au rămas pe 
loc, comit alte două greşeli. Cea dintâi este, că pun în 
fruntea lor pe Neofit. A doua, că nu se gândesc .să 
evite dificultăţi viitoare. Trebuiau să încredinţeze cârma 
Statului, unei locotenenţe formate din, Ştefan txolescu, 
Nicolae Golescu şi Magheru, ca miniştrii Justiţiei, In- 
ternelor .şi Finanţelor, ai ultimului domn. Cu chipul 
acesta, nici un minut, guvernul nu eşea din legalitate. 
Se făcea peste putinţă ca Rusia, să-i trateze de revo- 
luţionari. Probabil şi-au închipuit că Neofit şi Odobescu, 
vor putea să dezarmeze pe muscali. 

Mitropolitul se bucurase, e foarte adevărat, de căderea 
lui Bibescu. El nu se sfia însă, să se laude cu senti- 
mentele lui rusofile. În ziua instalării sale, ca Preşe- * 
dinte al guvernului provizoriu, Neofit scrie protopo- 
pilor: «Vei binecuvânta pe cei buni, şi vei sfătui pe 
cei răi spre, a se păzi pacea, unirea, 6redinţa şi supu- 
nerea la măsurile de îmbunătăţire şi organizaţie, ce se 
vor lua de mădularele cârmuirii vremelnice, pe care 
voinţa poporului l-a ales». «Spune -poporenilor. că, 
vrăşmaşii României, niciodată, nu vor cuteza a neatinge, 
decât dacă vom călca jurămintele ce am făcut». 

„A două zi, primind pe ploeşteni, Mitropolitul îi binecu- 
vântează şi strigă : Trăiască România ! Trăiască Franţa. !) 

1) Monitorul Român No, 1 din 4848, ,
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Peste două săptămâni însă, zi cu zi, de când făcea aceste 
manitestaţiuni, pe zidurile Capitalei era lipită o pro- 

. clamaţie a aceluias Neofit, care vesteşte pe bucureşteni 
că, «rebelii au fugit, îndată ce s'a înştiinţat că oştirile 
înaltelor curţi suzerană şi protecriţă, sosesc» * şi pof- 
teşte pe locuitori, «să primească cu sentimentele de 
recunoştinţă pe izbăvitori». i 

Kotzebue, înainte de a pleca din Bucureşti, sfătuise 
pe Neofit, să se pue în fruntea unei căirnăcămii, care 
să recheme pe Bibescu. El îi răspunde şi-l încunoştiin- 
ţează, «că indivizii ce deţin puterea, sunt hotărâți a se 
retrage la munte, la apropierea trupelor imperiale . . . 
Atunci va forma Căimăcămia, cu câţiva boieri ce au 
rămas». 1) Pe când îi trimetea în taină astiel de scrisori, 
pe faţă, Neofit scria lui Kotzebue, «că s'a împlinit e 

„ revoluţie fără exemplu în istorie, prin calmul şi dem- 
nitatea ei». «Sufletul i sa umplut de mulţumireu 
cea mai dulce, căci a văzut în mişcarea aceasta degetul 
Proniei». - 

La 30 Iunie, zidurile Bucureştilor, erau împodobite : 
cu alte afişe, de ale lui Neofit. Spune poporului, că 
«ceeace s'a vestit eri, sub iscălitura Noastră, făcând 
(Guvernul Provizoriu, rebel şi altele, astăzi o refuzăm 
cu desăvârşire, adeverind şi înțărind jurământul săvârşit 

_ pe Câmpul Libertăţei... Jur că nu vom călca Constituţia, 
sub orice sacrificiu din parte-ne». Cu toate că aşa de 
solemn se retractase, şi-şi reluase locul de Preşedinte 
al Guvernului Provizoriu ; Neofit continuă, să-şi trădeze 
colegii. La 7 Iulie, prin Costache Sutzu, trimite o scri- 
soare lui kotzebue, ca «să protesteze în contra tuturor 
actelor ce poartă semnătura lui, dela 11 lunie». Este 
merăbdător să vază ţara ocupată de muscali ; dar, cinsistă 
asupra nevoiei a se depărta pentru totdeauna din ţară, pe 
Domnul fugar, şi aceia, care şi-a luat el de tovarăşă». La 
10, îi scrie din nou. Este dezesperat, fiindcă ruşii se re- 
trag în Moldova. «O să pierim. Am însărcinat pe Banul 
(ă. Filipescu, ca în numele meu şi al ţărei, să ceară 
M. S. Imperiale, protecţia». | 

In Bucureşti, Mitropolitul continuă jocui său fățarnic. 
«Se descarcă asupra Secretarului său Zossima, care 
Var fi înşelat prin scrisori plastografiate». Ca să. adoarmă 
pe cei mai bâănuitori, «mai jură odată pe Constituţie». 

. 
a 

1) Anul 4848 în Principate. IL 42, 

e
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Paharnicul. Zossima, Directorul Mitropoliei, plăteşte 
pentru Neofit, «I-se sfărâmară mobilele şi toată averea 
din casă) 1). | Da 
Bucureştenii nu-şi puteau închipui, că Neofit îi inşea'ă, 
bătându-şi joc de jurămintele cele mai sacre. Il cre- 
deau. de bună credinţă. Voiau chiar să-l pue în fruntea 
Locotenenţii Domnesti, ce se institui în Iulie, pentru ca- 
mișcărea să fie recunoscută de Poartă. Suleiman-Paşa, 
nu-l voi pe Neofit in Locotenenţă. «Turcii se ţemeau de 
el, că e rus»; scrie Ioan Maiorescu, lui A. G. Golescu 2). 

Neofit, nu era singurul adversar al mişcării. Alţii însă 
lucrau, mai pe faţă. Vlădica Timotei al Evdoxiadei şi 
Egumenul Jitianu, încercaseră să convingă pe craio- 
veni, să nu primească în oraş, pe cei ce veneau dela 
Izlaz. Nu au izbutit. Printr'o proclamaţie, lipită pe 
zidurile Craiovei, au fost denunţaţi ca reacţionari. 
„Şi în Eparhia Argeşului, clerul se arăta potrivnic: 

mişcării naţionale; «Mulţi din preoţi... ne-au şicanat.... 
şi au făcut scandal... învățând a nu primi stindardui . 
lbertăţii» ; scriu Comisarii 1. Turnavitu şi [. ]. Mi- 
hăiescu, în raportul Ne. 10 din 7 August. Administra- 
torul Judeţului Argeş, prin raportul No. 4905, se tfânguieşi: * 
şi el de cea «fără cuvânt împotrivirea» clerului. 

Neofit, căruia i se comunică aceasta, dojeneşte pe: 
Cărmuitorul Eparhiei Argeşului. Vlădica Samuil al Si- 
nadelor, îi răspunde că «nimeni nu i-au arătat, că vreunui 
din preoți ar fi neascultători la poruncă» dar cu toate 
astea, «a trimis dealdoilea porunci către protopopi» î). 
Şi întradevăr, cu ordinul No. 413, Samuil pofteşte pe 
protopopi, să străşnicească popii, ca nu se mai arăta 
cu nesupunere, la implinirea poruncilor stăpânirii», 
fiindcă nu e vorba aci, de o poruncă «ce poate trece cu 
vederea». A urmat că în urma acestui ordin, clerul înmâ- 
nează Administratorului Judeţului Argeş, o petiţiune în 
care spun, că.mişcarea cavu puternic ecou în tuate 
inimile». Ja fruntea clericilor ce fac această manifestaţie, 
vedem pe Proestosul M. Petrescu *). 

In regulă generală, clerul a dat un sincer concurs! 
mişcării. «Elevii colegiului Ş. Sava, în frunte cu Atr- 
hidiaconul Mitropoliei, manifestează la 9 Iunie» 5). Nifon 

  

_Î) Gazeta Transilvaniei No. 55 dia 1848. —2) Convorbiri 
literale 1898, 8._—3) Anul 1848 în Principate, III. 39.—4) lbid. 
103, 0 Le National gin 14 Iulie 1848. Corespondenţă din Bu- 
cvreşti, . ,
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a) Sevastei, Cârmuitorul Eparhiei Râmnicului, slujeşte. 
ia: Episcopie “la 11 Iunie, şi binecuvintează poporul, 
care strigă, «Vivat Constitutia» 1). - 

* Cârmuitorul Episcopiei Buzăului, dă şi el o circulară, 
prin care îndeamnă pe potropopi, «să se ferească a cădea 
in 'necucernicie intinzând mâna voitorilor de rău ai: 
Constituţiei» 2). o 
--O mulţime de preoţi şi de călugări, dau un concurs 

fățiş, guvernului provizoriu. Theodor Iconomul, pri- 
meşte a fi Comisar Extraordinar, al guvernului în Îliov. 
Tot aşa Chesarie lerodiaconul, în Slam- Râmnic ; Partenie 
leromonah, în Argeş; lerodiaconul Nichifor Iliescu, 

„ta Buzău; Diaconul Veniamin în Vlaşea, şi Ieromo- 
nahul Atanase Stoenescu în Vâlcea ?). Intre membrii clu- 
bului din Craiova, alături de Moise Patin, Alter Bombis, 
Elias Berlevat şi Gabriel Fişer, aflăm pe Lambru Ecle- - 
siarhul şi pe Diaconul Vasiliu. In fruntea unei de legaţiuni 

„prahovene, găsim pe Arhimandritul GhenadiePoenaru *). 
* Pretutindeni protopopii ţin discursuri în favorul miș- 

cării. Radu Golescu, Prefect de Teleorman, trimite 
pe Protesorul Maxim, împreună cu Protopopul, ca să 
sfătuiască pe țărani, să facă clacă. Comisărul 1. Costi- 
nescu, vorbeşte de «Onor. Protopop al Plăşii Câmpul, 
in: adevărat părinte».?) «Părintele Meletie, Eclesiărhul 
Monastirei Câmpulungul,a adus pe mai mulţi cu cuvân- 
tub), raportează Ministerului de Interne, Comisarul C. 

„_ Meltiade. Dela Sibiu, A. G. Golescu, vorbeşte Guvernului 
Provizoriu, de Părintele, Varlam, din Sinaia. «Unul din 
cei mai fierbinţi apostoli ai libertăţii şi ai naţionalităţi». 
Propune:să-l numească Comisar Extraordinar. «Să-i 
ceară listă de numele călugărilor cunoscuţi de el, ca 

„patrioţi buni şi apostoli credincioşi ai libertăţii. Popii 
tac mult, precum şi călugării». In colecţia lui N. Man- 
drea, se găseşte o scrisoare a Stareţului de la Poiana, 
către Nicolae Bălcescu. Il asigură, că mulţi călugări, «sunt 
gata a muri pentru patria lor, şi a se face martiri». 

Guvernul se gândea. să aleagă mai mulţi preoţi, 
deputaţi în Adunatea Generală. La, Gorjiu era vorba 
de Protopopul Costache Hartofilax şi Preotul loan 

" Pâinişoară. î) La Mehedinţi, se vorbea, de Popa Slăti- 
  

1) Raportul din 21 Iunie, al lui C. Cerchez, Administratorul: 
- Jud. Vâlcea. —2) Ord. No. 592 din 14 lulie.—3) Anul 1848. 
» UL 415. —4) Pruncul Român. No. 27 din 1848. — 51 Raportul 
Neo. 6 din 1848.— 6) Raportul No, 3631. 1848. Adm. Gorjiu.
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neanu.!) Popa Şapcă şi Protopopul Marin, erau indicaţi 
a fi aleşi în Romanați ?). SE 
Prin proclamația No. 230. din 12 Iulie, Guvernul Provi- 
zoriu, mulţumeşte, «tuturor preoţilor şi ieromonaşilor ce, 
îa capul poporului, cu piepturile goale se puseră înaintea 
tunurilor, şi le smulse din mâinile inimicilor libertăţei». 
„Capii mişcării, contau mult pe cler. La Izlaz, pronun- 
ciameatul fusese pus la cale acasă la Popa Şapcă. In- 
cepuse cu o sfeştanie şi fopa Şapcă, fusese aclamat acolo 
ca membru în Guvernul Provizoriu. In Iulie, Guvernul 
Provizoriu, se adresa lui Eufrosin Poteca, şi-i spunea, că 
doreşte «să auză urările Sfinţiei Sale, şi să binecuvin- 
teze patria) 2. o 

Unii din preoţi luau chiar câmpii. La 10 August, în 
prima şedinţă a comisiunei proprietăţii, Preotul Neagu, 
vorbeşte violent. El întrebuinţează cuvinte înveninate, 
Şi «i s'a făcut Dăgăâre de seamă de către Vice-Prezidentul». 

Guvernul Provizoriu se muncea, să menţie ordinea, şi 
să înfrățească pe toţi locuitorii ţării. Când satele din 
Ilfov, trimit" preoţii lor în Bucureşti ca, să felicite Gu- 
vernul Provizoriu, «Fraţilor», zice Eliade, «ne-am sculat 
în numele Domnului Dumnezeului nostru. El n'a domnit 
decât-d'asupra Golgotei, fruntea nu i-a fost încununată 
decât de spini... . Calea noastră este cea urmată de 
EI. Preoţi, slujitori ai Domnului, luaţi voi cununile ce 
se aduc Guvernului; puneţi-le pe altar, la picioarele 
Celui ce s'a răstignit pentru noi». Erau de, față preoţii 
oriodoxi, şi cei catolici de la Cioplea. Heliade îi zăreşte, 
şi îi pune să-şi dea mâna. Apoi continuă: «Este azi o 
zi mare, Răsăritul şi Apusul îşi dau mâna. România, 
prin obârşie se ţine de Roma, legea. o leagă de Răsărit; 
este menită să fie inelul de logodnă, la nunta Mirelui 
Hristos». Preoţii se îmbrățişară şi fură aclamaţi. S'a stri- 
sat atunci: «Trăiască ortodoxia şi catolicismul unite». 4). 

Sentimentele cârmuitorilor de la 1848, numai potrivnice 
religiozităţii nu au fost. Din acest, punct de vedere, încă 
nu era îngăduit lui Neofit, să se poarteaşa cum s'a purtat. 

Pe faţă, el continuă să se arate credincios Locote- 
nenţii Domneşti. Cu toate astea, la 1 Septembrie, pro- 
prietarii se adună la Mitropolie. A doua zi, patru sute 
  

  

1) Raportul No. 6814-48 Adm, Mehediaţi.— 2) Raportul No. 
141. 1848. Comisariatal din Romanați. — 3) Adresa: No. 315, 4) Msmoires sur 1 “histoire de la Răgâneration Romaine 209.
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de soldaţi de ai lui Solomon, vin furioşi la Mitropolie,- 
ca să ceară pâine; şi Mitropolitul în loc să-i sfătuiască 
a se linişti, le zice: Faceţi ce ştiţi!). 
„La 6 Septembrie, în odăjdii arhiereşti, prohodeşte 
Regulamentul - Organic şi Arhântologia. «heinnoiesc 
jurământul ce am făcut la 13 lulie. Afurisesc Regula- 
mentul pe care lam ars, ediţia din 1832 şi a doua. 
Blestem pe cei ce vor'voi să-l restabilească, şi să dom- 
nească în puterea lui». Ingenuche, cu capetele goale, 
poporul ascultă blestemul şi anatema, ce pronunţă Mi- 
tropolitul. 

Atât nu ajunge, Neofit redactează şi iscăleşte o enci- 
clică. «Azi, 6 Septembrie, eu, Mitropolitul Ungro- Vlabiei, 
împreună cu drept credinciosul popur al Capitalei, adurat 
la mine, am reînnoit jurământul ce am făcut la 15 Iulie; 
şi Sau ars în faţa noastră cele două regulamente, ori- 
ginala şi a doua ediţie, împreună cu Arhontologia ce a 
făcut nenorocirea Ţării. Am blestemat şi am anatemizat 
Regulamentul, şi pe cei ce vor să-l restabilească și să câr- 
muiască Tara, după legile din el. Acestea se face cu- 
noscut poporului creştin din Ţara Românească, pe 
care-l binecuvintez, pentru ca Domnul să-i intărească 
credința în Constituţie, care vine dela Dumnezeu, căci 
este în duhul Evanghelie» ?). | | 

Când săvârşea această ceremonie şi iscălea actele 
acestea, de două zile Neofit, ştia cu ce firman vine 
Puad în Bucureşti.?). Si 

Peste 10 zile, o altă carte. pastorală face cunoscut 
poporului creştin, că jurământul pe Constituţie e nul, 
şi cei ce l'au depus ciertaţi şi deslegaţi». Mitropolitul îi 
blagosloveşte pe toţi, că «să nu aibă nici o îndoială, că 
ver rămâne sub osânda afuriseniei şi anatemei sfintelo: 
canoane», decât numai cei ce vor mai ţine cu Constituţia. 

La 27 Iulie, Mitropolitul ese înaintea oștilor ruseşti 
şi salută pe Liiders: «Văzându-vă, Domnule General, în 
mijlocul nostru, nu putem să nu ne simţim fericiţi, 
de astă nemai pomenită facere de bine», «căci ne scapă 

-de duhul diavolesc, ce ajunsese să răstoarne cu desă- 
vârşire legile şi regulamentele». E | | 

” Acum începe acţiunea «spre îndreptarea și înirâ- 

1) Gazeta Transilvaniei No. 75 din 1848, — 2) Heliade. Op. 
Cit. 298—299. — 3) Scrisoarea lui Beisade Scarlat către Beisade 
Mitică Ghika, din 4 Septembrie 1848,
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narea, feţelor bisericeşti, câre au luat parte câteva la 
cele din urmă turburări», serie Mitropolitului, Caima- 
camul Costache Cantacuzino 1). Este vorba de arestarea 
preoţilor şi a călugărilor, cari au dat concurs mişcării 
naţioale. Vor fi închişi, prin monastiri. Neofit nu gă- 
seşte nemerit să-i închidă, «nici la Bistriţa şi Cozia, 
nici la Tismana». De Sinaia nu poate fi vorba, fiindcă 
e aproape de graniţă, şi e cu putinţă «vreunul a scăpa, 
şi a se face nevăzut», comunică Neofit, Ministrului de 
Interne 2). Peste. câteva zile, el cere Ministerului do- 
robanţi, pentru «paza feţelor bisericeşti, ce s'au prins şi 
se află arestaţi la Mitropolie». Este decis «a se trimite 
unii din acele feţe la. Căldăruşani şi Cernica» ?). 

La Văcăreşti, erau arestaţi în Noembrie, Protopopul 
Hristea, Popa Şapcă, Arhidiaconul Tănase Stoenescu, . 
Gheorghe Protonotarie, Chesarie Maxineanul, Ipatie 
Jerodiaconul, Atanasie Ieromonahul, Antonie Monahul, 
Popa Florea, Popa Ion, Popa Oprea şi Popa Gheorghe. 

Din Prahova, Vârlam Ieromonahul, Nichifor Diaconul, 
losif Diaconul, Evghenie Ieromonahul şi Cheserie Iero- 
diaconul, sunt arestaţi ca «fiind ceruţi de P. S.. Mitro- 
polit» 4). Din diferite adrese, reiese căau fost cercetaţi, 
ca revoluționari, Gheorghe Proestos Pârscoveanul (Po- 
manaţi). Petre Suciu, învăţător la, seminariu din Buzău ; 
Pr. Gheorghe Mărăcine (Mehedinţi), preoţii dela Caimata, 
dela Sfinți. şi Popa Rusu, din Bucureşti. Cârmuirea Ju- 
deţului lifov, raportează, că Avram Monahul, Sinesie şi 
Amfilohie, sunt «nu numai răsvrătitori, dar încă-poate 
şi precugetători de rău» 5). Din Muscel, avem pe Proe- 
stosul Nicolăe ; din Focşani pe Protopopul lon.: 

Au trecut graniţa, fugind sau isgoniţi, Varlam lero- 
monahul, Arhimandritu Dionisie, Popa Sapcă, Iosofat 
'Snagoveanu. 

Pe Suciu şi doui călugări din Buzău, muscalii, i-au 
legat şi i-au târât aşa legaţi, prin. râul Buzăului 5). 

„ Filişanu Ocârmuitorul Judeţului Doljiu, nu crede că 
cei arestaţi, sunt mai vinovaţi de cât cei mai mulii 
din preoţii judeţului, şi ai oraşului, în cap cu Dincă 
Protopopul Craiovei"). Jertfa pompierilor la 13 Sep- 
tembrie, salvase onoarea ţării. Mulţi sperau şi mai 

  

1) Adr. No. 50/48 a Caimacamului. — 2) Adresa Mitropoli- , 
tului cu No. 2340/48.—3) Adresa Mitropolitului No. 22541/48. — 
4) Ord. circ. Minist. de Interne No. 172/48. —5) Raportul No. 
4498/48.—6) Gazeta Transilvanie, No. 79/48.—7) Rap. No. 365/48,
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mult, de la trupele adunate de Masheru Ja iroian. Ol- 
tehii erau trup cu suflet, pentru rezisţenţă. Sătenii de Ia. 
Pâdina, nu vor să predea armele, «de vreme ce au jurat 
pe Constituţie». La Gioroc se trimite Praporcicul Moşoi, 
să 'restahilească ordinea: patru, cinci sute de oameni, 
făcând jurământ la trei preoţi, nu “vor să asculte de 
Sub-Ocârmuitorul  Caimacamiei. Preotul. Barbu din 
Slăvuţa, şi Dumitru de la Cetate, sunt arestaţi de Ge- 
neralul  Damlesky, ca unii «ce au fost spre ajutorul 
Magherului». La 27 Septembrie, două sute de săteni 
înarmaţi, având în frunte un comisar de propagandă 
si-un preot, se arată: la barierile Craiovei. La Roşii-” 
de-Vede, locuitorii se dau de partea lui Magheru; con- 
duzi de Protopopul Hristea Iconomul şi de fiul lui, 
Țache Michăescu, care venise de la Troian) - 

Clerul, în marea lui majoritâte, a păstrat o atitudine 
corectă, faţă de Guvernul Provizoriu şi  Locotenenţă: 
Mulţi preoți, s'au făcut apostoli ai desrobirei neamului, 
și au suferit din pricina patriotismuini lor ; se vede bine. 

„Au fost şi de alt soi. Singurul care s'a necinstit, a 
fost Mitropolitul. A trebuit însă, să dimisioneze. hes- 
peciul ce păstra toată lumea în ţară, faţă de taina ju- 
rărnântului, l-a făcut odios tuturor. Nu a cedat; însă 
uşor scaunul. A plecat la Constantinopole, cu nădejde 

„că vă găsi ajutor la Patriarhie ; dar a fost în zadar. 
La 27 lulie 1849, Neofit remitea lui Ştirbey-Vodă, para- 
tesisul său. «Inprejurările grele şi spinoase cu care - 
a avut să lupte, slăbiciunea sănătăţii, şi vârsta înâin- 

„tată spre bătrâneţe, îl silesc a se retrage. Hotărârea 
aceasta fiind încuviinţată şi de Patriarhul, cu care s'a 
sfătuit; de bună voe şi ne silit de nimeni se demite. 
din scauriul Ungro-Vlahiei, păstrând titlul de Mitropolit. 
Cere să i se dee, împreună cu venitul, dacă nu o mo- 
nastire de clasa doua, cel puţin schitul Aninoasa din. 
Muscel 2) . 

Ofisul domnesc No. 64, prin care i-se primeşte di- 
misia ; a fost. primit de toţi, cu mulţumire. Era o satis- 

3 3 

facție ce se da moralei publice. | 
Ori câtă otravă revărsase fanariotismul, în organisi 

mul bisericesc, oricât de perversă a putut fi firea lu- 

1) Sub-Ocârmauitorul Plăşii Târgu. Rap, No. 2806/48. 2) Hur- 
muz. Op. cit. IV, 596. Trebue să adăogăm că Neoiit a murit 
foarte curând, după dimisia jui, în aşa lipsă, de a fost înmor- 
mântat cu talerul,
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Neofit ; cu inteligenţa. şi cultura de care nu era lipsit, 
nu se poate explica incalificabila lui purtare. Se vede 

„ însă că a fost stăpânit de o idee fixă: să facă inposi- 
bilă restauraţia alesului ţării de:la 1842. Pentru ca 
partidul naţional să nu-l recheme din Braşov, a primit 
Preşedenţia Guvernului Provizoriu. Ca să nu-l readucă 
muscalii, atră dat ţara ; s'a făcut de patru ori sperjur. 
Doamna legitimă.a Ţării, în nebunia ei, săpase pră- 
pastia între Domn şi Mitropolit. Dela 1843, se juca o 
tragedie, pe malul drept al Dâmboviţei. Trei palate 
vechi, au fost mărturii mute, la tragedia aceasta. De mult, 
palatul Bibescului, a fost devastat şi numai e piatră. 
pe piairă ; pe locul lui, se vinde zarzavat. Palatul brân- 
covenesc, a căzut; şi pe temeliile lui, se va ridica un 

locaş, destinat uneia din,Camere. Pentru a lega, printr'un 
bulevard, Senatul cu Camera, e proectată dărâmarea şi 
a palatului mitropolitan. Aceste ziduri şi palate, unde 
za€, cum cântă poetul, mii de păcate, lenărue Pronia, 
ca astfel să poată ierta sufletele celor ce.au păcăinit 
întrânsele. 

III 

- Moldova şi Tara Românească, sufereau din pri- 
cina suzeranității turceşti şi a protectoratului rusesc ; 
ele au înţeles, la 1848, că existența le era ameninţată, 
în primul rând, de Rusia. Turcia mergea încet, dar 

“sigur la peire; totul era ca la desmembrarea ei, să nu 
devină ţările române, gubernii ruseşti. Marele merit al 
oamenilor dela 48, este că au văzut clar imeasitatea 
pericolului rusesc, l-au denunțat şi au luptat în coatra-i: 
In Transilvania, românismul era stâlcit de Austria 
reacționară şi de ungurimea stăpânitoare. Împăratul 
nu-şi da seama, de prețul ce ar fi avut prietenia ro- 
mânilor. Ungurii, pricepeau minunat de bine, că vi- 
sele lor nu se puteau realiza, decât prin desființarea 
românismului. Din pricina aceasta, românii de peste 
Carpaţi nu aveau altă cale, decât aceia de a se aduna 
la, un loc cu toţii, ca să revindice, faţă de amândoi 
asupritorii, dreptul la viață. Nu puteau să spere nici 
dela Impăratul, nici din Ungaria, mântuire. Mântuirea 
nu era decât la ei. De când isbucnise conflictul între 
Impărat și Ungaria, atât unul, cât şi celălalt, doreau 
să atragă pe români, în partea lui. Cossuth, îi îmbia 
cu regimul parlamentar. Impăratul, se laudă cu dra-
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gostea lui părintească faţă de toate popoarele monar- 
hice! Spre a se bucura de binefacerile regimului par- 
lamentar, inaugurat de Cossuth, românii aveau însă să 
“renunţe la limba lor, la dreptul lor de a trăi ca 
rațiune. Impăratul îi strângea în brațe, la ahanghie; 
ata oricând să se împace cu ungurii, pe spinarea lor. 
roblemul românesc, peste Carpaţi, era nemăsurat de 

greu, la 1848. Singurele organisme. naţionale ro- 
mâne, erau atunci episcopiile, din Blaj, din Oradia- 
Mare, din Sibiu şi dela Arad. De aceia şi rolul episco- 
pilor, a fost mult mai însemnat în Transilvania; în 
epoca ce ne preocupă, şi de sigur deosebit de cel jucat 
de către episcopii din Principate. ; | 

După ce în Viena şi la Pesta, turburările pun capăt 
aatocraţiei ; Împăratul Ferdinand, constitue ua guvern 
parlamentar în Ungaria. Constituţia. Ungariei conţine 
principii frumoase, dar sub care se ascunde, planul de 
2 maghiariza popoate străine. Nu se vor bucura de 
drepturile înscrise în Constituţie, decât cei ce vor simţi 
şi vorbi ungureşte. Românii din Banat, supuşi Patriar- 
hiei neunite din Carlovitz, văd în sârbi pe vrăşmaşul 
lor. Sunt gata, să intre în luptă alături cu ungurii. Un 
comiiet de bănăţeni, se adună, la Pesia «să înfăţişeze 
Curţii o petiție din. partea Comitatelor Arad, Bihor, 
Torontal şi Criş. La 3 Iunie, seţire o adunare în Temi- 
„$oara». Scriu miniştrilor din Pesta, spre a le spune că 
românii iubesc pe unguri, -că au încredere şi simpatie 

= pentru Primul-Ministru: al Ungariei independente. Cer 
despărţirea lor, de ierarhia sârbească. În frunte-le, păşeşte 
Eftimie Murgu, care în cuvântările. lui, se ridică înpo- 

„ triva celor ce asmuţise poporul contra ungurilor. :) 
in. astfel de împrejurări, nu este de mirare că Epis- 

copul neunit din Arad, Gherasim Răuţ, bătrân nepu- 
„tincios, tace molcom, în tot timpul cât ține revoluția 
în Ungaria; şi numai după ce, ungurii fură răpuşi, la 
1849, porneşte la Viena, în frantea unei deputaţiuni, 
care cere despărţirea de sârbi. Cât de rău trăiau ro- 
rmânii șub ierarhia sârbească, ne-o spune imediat Bari, 
când vorbeşte de Pantaleon Zsivkovici, Episcopul Temi- 
şoarei. Acesta a poprit în Octombrie 1849, şaptezeci de 
preoți. români, pentru că îimpărţiseră proclamaţii de ale 
guvernului maghiar. Cu chipul acesta spera, să se facă 

. 

  

  

1) lorga. Histoire des Romain de Tiansylvanie et de, 
iiopgrie. 11'290-93 

ra 13 pu.
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binevăzut la Viena, şi să-i jase bisericile române pe 
mână. «Era un mâre simoniac, carele a vândut Pro- 
topopului Zsebacovici, protopopiatul de la Lisa, pe 
12 mii şorini, valuta "de: Viena» 1). «Poporul român lo- 
cuitor în comitatele Ungariei, nu participă nici--la 
adunările din Blajiu, nici dedea Generalului Puchner 
recruți, nici ţinuse la luptele din munţi; şi cu toate - 
astea, furcile şi gloanțele ungureşti nu lau cruțat», scrie 

„_ Bariț. «La, Buciş au spânzuraţ trei români pe un simplu 
= Prepug. or | Sa 
“m Tănuarie 1850, Episcopul unit. din "Gradia-Mare, 
trimite Impăratelui o petiţiune: «de un cuprins atât de 
national românesc, precum d'atunci în coace rar se va 
mai fi văzut, din acea diocesă, un act românesc scris 
cu atâta bărbăţie» 2). lon Erdelyi, nu era «un prelat 
ambițios şi cu manieri distinse, lipsit de alte calităţi», 
cum pretind unii. Erdelyi, înainţe-de a fi episcop, fu- 
sese un excelent profesor şi director de seminar, dir 
a cărui activitate didactică sa ridicat românismul în 
părţile bihorene. Cât. de ambițios era, se vede, prin 
aceia ca el a cerut supunerea episcopiei sale, scaunului 
din Blaj; jertfă de care nu a fost capabil niciodată, 
Saguna. Şi dacă Erdelyi,-nu a jucat un rol prea ră- 
sunător ;ca educator şi ca diplomat, el, întrece pe toți 
prelaţii români din. vremes lui. Fondarea Mitropoliei 
române de la Blaj, este în mareparte opera lui. Dacă ei, 
nu se bucura ca alţii, de prietenia şi protecţiunea 
Arhiducesii Sofia ; nu este cuvânt, să i-se ascunză me-: 
vitele. De aceia ne oprirăm un minut asupră-i, mai 
mult decât se cuvine aici. Căci la 48, rol activ nu a. 
jucat, decât Sibiul şi Blajul. Ion Lemeny şi Andrei 
Şaguna..De ei, amândoi, trebue să ne ocupăm, prin . 
urmare. E 
Marea Adunarea dela 3 Mai, amândoi aceşti episcopi | 

o presidară, în Blaj. Aci pe Câmpia Libertăţii se adună, 
sub preşedenţia lor, patruzeci de mii de români, de 
revendică drepturile românilor transcarpatini, la o. 
vieaţă naţională. o | , 

Guvernul, ar fi voit ca românii să se adune, deose- 
biţi, în adunări confesionale. Invrăjbiţi confesionaliceşte, 
nu puteau nimic. Ori când, şi oricine, îi înfrângea foarte 
uşor. Conductorii poporului, nu au îngăduit asta: și 
  

  

sm Bariț. Părţi alese din Istoria Tranşilvâniei, IL. 660.—2) Ibid. 

>
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episcopii amândoi, prezidând -frățeşte, au - dat actului 
de la i Mai, un caracter sacru. . 

Şaguna, abia hirotonisit l& Carlovitz isbuteşte să eal- 
“meze pe tinerii, în război cu Lemeny. Voiau să-l în- 
pedice, a se scoborâ la. episcopie. Spunând că, atunci va 
dormi în piaţă, el face pe toţi să înțeleagă, că era 
momentul a se trece peste necazurile trecutului. 

La 3 Mai, se hotărăşte că națiunea română, rămâne 
credincioasă Împăratului. În şedinţa de la patru, se cere 
«ca, biserica română, fără distincţie, să rămâe liberă de 
alte biserici, cu Mitropolia şi Sinodul ei, care va alege 

„pe toţi episcopii români». Se aleg apoi două deputaţiuni. 
'Una în frunte cu Şaguna, va merge la Viena. Din ea 
fac parte, Baronul Vasile Nopcea, Canonicii V. Raţiu . 
şi Ciparu, Protopopul Alex. Sterca Şuluț (viitorul Mi- 
tropolit dela Blaj), A. Treb. Laurian, Barițiu, lon Brote 
ş.a. A doua deputaţiune, trimisă la Dieta din Cluj, 
„are în frunte, pe: Lemeny, şi din ea fac parte Francisc 
„Boer, Protopop Partenie Trânbiţaş, Ion Mărgineanu, 
Alex. Vaida, A. Stoica, Vasile Fodor, Ilie Măcelariu, 
“Tira 'Tatarţi ş. a. — În a treia şi ultima şedinţă, se re- 
-dactează o proclamaţie, care sfârşeşte, prin a asigura 
poporul. că «de va face Dieta uniunea cu Ţara Un- 
gurească, atunci tocmeala aceia pe națiunea româ- 
nească nu o îndatoreşte, căci nu şi-a dat învoirea la | 
:aceia, ba tocmai dir contră s'a declarat». 

Misiunea deputaţiunilor, era tocmai, să împiedice unirea ! 
Trapsilvaniei cu Ungaria. Şi desigur, că luând făţiş atitu- 
dine potrivnică -unirei, se putea împiedeca lucrul, pe care 
românii, nufl voiau. În Cluj, la Dieta Transilvaniei, nu erz. 

Gu putinţă o împotrivire. Au încercat-o totusi, şi au sreşit. 
În Dieta aceea feudală, ungurii erau aproape în unanimi- 
tate; trei, patru români şi: vre-o douăzeci şi doi de saşi, 

“nu puteau face nimic, Nici o protestare nu le-a în- 
gădait hordele, ce stăpâneau oraşul, strigând: unire, ori 
moarte; Inţelepteşte şi politic, era să ignoreze Dieta, 

“zi să încerce toţul, pentru ca Împăratul, să nu aprobe 
decisiunile ei. Cerând convocarea unei diete aleasă pe alte 
baze, mai puţin medievale, reuşeau poate să impedice 
unirea. Majoritatea conducătorilor, au înţeles că trebue 
să lucreze aşa ; dar la Insbruk, Impăratul Ferdinand, 

„era înconjurat de magnați unguri. Contele Battyany. 
smulge sancţiunea de la Ferdinand, cu sila la 10 iunie 
-st. n. Contele Eszterhazi, trăgăna acordarea; audieniii, 
până la sosirea Imi Battvanv. A doua zi li se comunică,,
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resoluţia Impăratului. Şaguna nu Vine la Insbruk de . 
cât după ce unirea. fusese aprobată, când nu se mai 
putea face nimic, în contră-i. Depuiaţiunea eta, cu drept 
cuvânţ, indignată pe Şaguna. EI era dator să plece cu 
Nopcea, Popazu şi Laurian, imediat. Laurian, esplică 
nesuccesul misiunei,-prin aceea că Şaguna, şeful ei, 
a pierdut vremea la Pesta, în conferinţe cu miniştrii 
unguri !). Şaguna, în memorialul lui, zice că nu a 

„avut conferinţe cu ' miniştrii 14 Pesta, decât la în- 
"soarcereâ-i din Insbruk. Nu esplică însă, pentru ce s'a 

“- oprit acolo..Din Blaj trebuia, să plece la Viena. Se du- 
seșe la. Cluj?), «spre a. depune, ca episcop nou' numit, 

„ îmrământul de fidelitațe, ca să poată căpăta leafă epis- 
copească», ne asigură el). Deputaţii saşi, pretind că 
a șezut în Cluj, ca să trateze cu corducătorii ungurilor. 
E] ne asigură însă, că pricina întârzierei a fost Guver- 
natorul Conte Teleky, care «numai după mai rhuite: 

- zile a putut convoca. şedinţe pentru depunera jură- 
mântului» +). 

O. fatalitate-a, fost, că nu era pregătit pentru o călă- 
torie aşa îndepărtată ; şi că din Cluj, sa reintors în 
Sibiu, a trecut prin Pesta, şi a sosit la Insbruk, când 
nu mai era nimic de făcut, de cât a depune memorii. 
irumos redactate. - | 
Şi nici nu.se mai făcea nimic, dacă ungurii erau mai 
prudenţi. Revolta ungurilor, aduce o situaţie nouă. Până 
atunci, Şaguna, pritr'o circulară, îndeamnă poporul «să. 
fie cu credinţă către Impăratul, şi cu ascultare .către 
dregătorii cei mireneşti», numiţi de guvernul din Pesta, | 
bine înţeles, Gircularul lui Şaguna, nu se deosebeşte: 

- prea mult de al lui Lemeny, care nu dă circularul 
decât după ce unirea fusese întărită de Ferdinand. Sa- 
guna, în memorialul său, zice numai, că Lemeny a pus. - 
în el «nu puţine invective la adresa bisericii neunite». 

„În acel circulăr, citim însă numai «că uniţii şi neuniţii 
ca fraţii să ne socotim, tot de o nație fiind»; şi că ori 
cum vor urma în cele religioase, «pentru aceasta ni-: 
micneprietenie nu se cuvine să arătăm», Îl supără poate, 
că Lemeny, amințeşte de «ascultarea» ce se datorează 
Patriarhului Rome, care este mai apreape de români, 
«de cât cel al Constantinopolei, “a! Carlovitzului,sau 

i | | 
* 

  

. 

_ 1) Laurian. Die Rumânen. [. 13.—2) A. Papiu Ilarian, Istoria . 
hom. IL. 265.—3) Popea. Memorialul lui Şaguna [.140,—4) lbid. 31. 
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altul). Acestea sunt însă fapte,.-nu invective; afir- 
rațiuni pe care Lemeny, era chiar dator să le facă, ca 
arhiereu conştient de sarcina sa. . : - 

La început, amândoi episcopii au dus aceeaşi poli- 
tică prudentă. Şi dacă este să. fim drepţi, se cade să 
„recunoaştem, că Lemeny, mai mult decât: Saguna, a* 
voit să dispară orice deosebire confesională dintre ro- 
mâni. Şi-a pus sincer iscălitura, alături de Popazu, de 
Laurian şi Ciparu, pe! petiţiunea care cerea Împăra- 

„tului, o singură -mitropolie, cu sinoade eparhiale din 
care să facă parte şi mireni, şi care.să aleagă pe epis- 
copi. Şi dacă nici atât nu să obţinut, pricina este că 
«Şaguna, cu toată tinereţea, lui», nu” gusta «programe 
aşa îndrăsneie», care cuitau existenţa: Bisericii stapi- - 
lite». 2) Adevăr este că Lemeny, cât şi Şaguna, înțe- 
legea că această unică mitropolie românească, nu: se 
putea obţine decât rupând cu Țarigradeanul şi Carlo- 
vitzeanul ; că unificarea numaâi prin Unire se putea face. 
Dar tot este că Lemeny, a voit-o; şi Şaguna a împe- 
decat-o. Acum judece oricine, cum dacă Ungaria, nu se 
revolta, şi “Blajul, rămânea sub Primatul Ungariei, iar- 
Sibiul, ţinând .de Carlovitz; ce tristă soartă avea peste 

neunită. | . | | 
Căci în Parlamentul din Pesta, unde au, lucrat amândoi 

episcopii, de la sancţionarea unirii Ardealului cu Ua- 
garia, şi până ce ungurii au rupt eu Impăratul, nimic 
nu se putea obține. Ia a 
„După începerea războiului civil, când Comitetul româ- 

nese din Sibiu, se hotărăşte “pentru Împăratul, epis- 
copii vin şi ei acasă. Pe Lemeny, îl opresc sungurii Ja, 

“Carpaţi, întreaga biserică românească, şi mai âles cea 

„Cluj. La. Sibiu, “printre români, Şagună “trebue-să-şi 
„clarifice situația. Şaguna, ca şi Lemeny «trecea în ochii 
românilor. de maghiaron» ), sau cum am zice azi, drept 
mashiarofil. Şi aşa “îi socotea la început pe amândoi, 

„Şi Viena. «El apucase a pătrunde până la un punct 
planurile ungurilor ; vedea că pangermaniştii tind . îa, 
-desfiinţarea monarhiei austriace; şi de aceia, Şaguna, nu 
află cu cale ca discordia dintre români -şi unguri, sâ 
ajunsă la cuțite. Născut şi crescut în Ungaria, îi era, 
ca şi la mulţi alţi ungureni, foarte greu Să înțeleagă, 
adevăratele temeiuri, pentru care românii-ardeleni nv. 

  

4) Did. 71—18, — 2) Iorga, Histoire des Roumainas, n 2%. 
3) Bariț, Op. Cit N 403 ie 
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voiau să audă de unirea necondiționată a ţării lur» 1). 
Eată dece, abia ajuns în. Sibiu, Şaguna fu somat de 
Generalul. Puchner, să declare 'limpede dacă mai ţine: 
cu guvernul unguresc, ori se supune-Impăratului, cu- 
noscând că de nu se-explică: va fi arestat şi închis Ja 

. Alba=Iuliă 2). i i 
Pus astfel, în întârziere; Şaguna s'a declarat credin-. 

cios Împăratului, şi credincios a rămas până acolo, 
"de a plecat în Bucureşti, să ceară ajutorul ruşilor, în'con- 

tra lui Cossuth. Ca să obție învoirea Comitetului româ-. 
=.nesc, Şaguna a trebuit să joace o scenă. Şi-a scos crucea 

„de la gât, şi răsufiând greu, a început : «Sunt păstor su- 
ms.“ “Aetese peste eâteva sute de mii de suflete, răspunzător 

_-- de fericirea lor, Văzând dar eu puternica rezistenţă cu 
care întâmpinați propunerea Excelenţii Sale D. Guver- 

of _nator, eu nu pot lua răspunderea pentru relele ce vor veni 
„„ *. peste ţară şi popor, şi renunţ lă, scaunul-meu episcopese».. 

„..... „ Generalul Puchner, a isbutit aşa, să trimită pe Şaguna 
“dar nu a câşiigat:nimic. Misitinea aşa. înjghebată, tre- 
--buia, să evite: Austriei umilirea ei, în fața Rusiei. Aşa. 
singur Şăguna a fost umilit: Mai întâi pentru că & 
făcut un, act politie greşit, şi al doilea fiindcă în loc 
de a fi primit bine, Liiders îi dă poruncă să plece din 

în -"Bueureşti, în patruzeci şi opt de ceasuri. Prin Moldova 
2... si Bucovina, se vede el silit să se întoarcă la Viena ; 

„căci noua sa atitudine, aşa  revoltase” pe unguri? de: 
l-au esclus în mod special de la orice amiestie. EI. 
nici că s'ă mai întors în Ardeal, până ce ungurii au 

- fost răpuşi. Bariţ esplică pentru ce Şaguna, a iost asa 
» de rău primit de Caimacamul Costache Cantacuzino :-. 

Venise însoțit de Pretosinghelui Dionisie Romano; care. 
luase parte la” mişcarea revoluţionară din Ţară şi tra-. 
dusese în româneşte, pe Lamennâis ?. împrejurări care 
însă nu l-au înpedicat—mai târziu-—să ajungă episcop: 
la Buzău), . | îi 

_ Acest prelat cult 'şi patriot, era român-ardelean, din: 
„ Săcele; În deobşte, clerul 'românes€ de peste munţi, în . 
„epoca'ce ne nreocupă, se arată stăpânit, de mult - 
patriotism. Canonicui Timotei -Ciparu .şi Protopopul 
ton Popazu stau în fruntea Comitetului naţional. - 

După ce isbucneşte răsboiul civil, mulţi predţi-conduc 
„trupele române din oştirea lui Astram 'lancu. Aşa Pro- 
topopul unit Simion Balint,—închis și torturat de unguri 

  

7 

N 

  

1) big, 172—3, —2) Ibid, 71, — 8) Ibiă: 405—64
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în Abrud, de unde românii l-au scos şi l-au dus în triumt 
la Blaj,—devine Prefect al uneia din-legiunile româneşti.; . 
şi — în această calitate — apără cu mult succes poalele 

"Munţilor Apuseni spre Trăscău şi Turda. Astfel cel. 
are partea lui de merit la înfrângerea lui Hatvani. 
si a lui Kemeny Farcas. Mulţi din preoţi, au, căzut. 
jertfă patriotismului lor românesc. Numai în districtul 
Alba Iulia, ungurii au ucis 1724 bărbaţi, 222 femei şi 
55 de copii!) IE E Aa 

_ Între cei ce s'au. jerfit pentru neamul lor, sunt doi 
preoţi ucişi în Com. Poenariu. La Turdă au fost spân- 
zuraţi preoţii uniţi Leon Cornea şi Ion. Papiu (tatăl lui 
Al: Papiu Ilarian). Tot uniţi: sunt preoţii Alpinii de la 
Manarade, Cirlea din Teiuş; şi Protapopul Ştefan Mol- 
dovan, omorâţi 'de insurgenți. De asemenea: Alexe 
Molnar, Parohul din Alecuş, Moldovan din Uioara, 
Parohul din Agrişeu : şi Clericul Alexandru Czikude. 
Tot al Blajului, Protopopul Alexandru Baternai şi Pro- 
topopul 'Turcu, spânzurați în Cluj2). În 'Temişoara, au 
spânzurat pe preoţii români neuniţi Novac Ştefanovici, 
Sion Petrovici şi Vasile Popescu. Clericul neunit Vasile 
Pop din Nandre, a fost spânzurat la M. Osorhei ?). Din 
eparhia Sibiului cau ucis şi spânzurat doisprezece preoţi 
și câteva mii de creştini» zice Saguna, în cuvântarea lui 
din 12/24 Martie 1850%). a | 

Si ce este mai dureros; abia înfrânsese pe insurgenți, 
cu concursul.ruşilor. şi al' românilor; şi nemţii au- 
striaci încep ei, să închidă preoţii români. Aşa arestează - 
pe Protopopul Jon Roman, împreună cu alţi patru 
preoţi. «Au “mai fost arestaţi gi în alte ţinuturi, preoti. 
şi mMireni, tot sub: pretexte de nimic», spune Bariț. 
«Şaguna protestase atât în scris, cât şi prin Viu glai, , 
bentru: eliberared preoţilor de ambele. confesiuni» 5). Căci 
lemeny, îşi perduse :scaunul. Din pricina asta, nici că. 
ze ţine în Blaj, adunarea doriță de Guvernatorul Wol- 
gemuth. Şi cu toate că, la. Sibiu, trebuia să se adune 
numai neuniţii,. la 28/16 Decembrie ; Şaguna îngădue să 
ea parte în birou, alături de lon Hania, neunit, pe 
Bariţ-şi Paul Dunca, uniţi amândoi, aşa că decisiunile 
Tuate sunt ale unei adunări politice româneşti, nu ale 
unei consfătuiri confesionale. importantă este hotărârea 
lor de a desface unirea cu Ungaria, Şi cererea, de a se 

. E . - + 

1) lbid 504 —2) Ibid, 268—70 şi 280, —'3) Ibid, 262—3, — 4). 
“ Jhid. 659, — 5) Ibid, 654—5, a 
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permite roinânilor, să-şi aleagă un -cap naţional, aşa 
“+ cum. altă dată saşii îşi aveau corniitele lor, şi croații pe 
„banul lor. În loc însă de a răsplăti pe români, pentru 
credinţă 'şi Concursul lor, guvernul austriac nu. înce- 
iează a lua măsuri neplăcute românilor, şi nienite să-i 

- ție toftcât mai desbinaţi.- e Cc. 
Când au rupt ungurii cu Impăratul ; din Sibiu, Şaguna 

“ a trimis o circulară protopopilor săi, în Care le șpune, 
_ «<toarmaţi-vă spre susţinerea rândului bun şi spre spri- 

i jinirea voinții celei mai înalte a Maiestăţii. Sale». Le- .- 
meny, din Cluj, trimite şi'elo circulară «vicarilor, pro- * 

„“topopilor, administratorilor, preoților, ctitorilor si tu- 
“uror drept credincioşilor creştini» din eparhia sa. 
„«Ascultaţi-mă ca pe părintele vostru ... înțelegeţi în- 

„ce stă lucrul: Impăratul nostru Ferdinand este Impărat 
"4. Austriei şi împreună Hesele. Ungariei ; lui suntem datori 
„a fi credincioşi, şi ţării, şi aceasta de protivaici a. 0 

apăra ; suntem .dători-a aseulta şi a ne supune mai 
„marilor ţării», căci cînsuşi Împăratul cu iscălitura, 

„ mânei sale a întărit ministerul Ţării Unguresti, şi a 
“poruncit, ca de dânsul să asculte toate dregătoriile ostă- 

-- seşti şi politiceşti». Termină zicându-le să pue jos cu- 
_getul de a se înpotrivi, căci «vor năvăli mii de mii din -- 
“Târa Ungurească». | 

Acest circular a fost imediat desavuat, de Comitetul 
național român, printr'un manifest iscălit de Bărnuj 
şi.de Bariț. «Prea Sfinţia Sa, spre nespusa durere -şi 
ruşinare a naţiunei sale, a căzut în păcatul necredinţei . 
“către Inaltul Împărat; şi, ceace este şi mai “dureros, * 
vrea să abată şi pe români, dela credinţa aceia», afirmă, 
manifestul. Il pofteşte dar, pe Lemeny «să-şi retrasă, 
acea, aplogie» ; iar pe români îi asigură că «anul 1843 
este cel mai de pe urmă al îiraniei ungureşti». 

La 9 Noembrie, Puchner suspeada pe Lemeny din 
funcțiunile sale, «ca-unul ce a lucrat înpotriva inte- . 
reselor Statului şi ale dinastiei». Cu administraţia eparhiei, . : 
fu însărcinat Prepositul Crainic. o e 

În Martie 1850, Lemeny'a fost provocat în scris de. 
Wohlgemuth ca « în 24 de ore, să se demită din epis- 
eopie, cunoscână că într'altfel se va procede în potrivă-i 
cu toată asprimea, şi.fără nici o cruţare». In contra 
sa, Auditorul Traunscheufels deschisese o cercetare, la, 
Curtea marţială. Auditorii, erau procurori militari. În 
faţa acestei procedări, Lemeny a dimisionat, A fost 

. 
' 

A
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'pornit la Viena, şi internat în monastirea -franciseanilor, 
unde a şi murit.la 1861. - 

Bariț critica pe Puchner şi pe Wohlgemuth, pentru 
chipul cum a tratat pe Lemeny !). Popea, care l-a văzut 
în *1860, când a însoţit pe Şaguna la o visită ce făcuse 

„ fostului episcop al Blajului; se fereşte-a-şi spune lă- 
murit părerea. Lasă a se înţelege, că a căzut din pricină. 
că a biruit pe nedrept în procesul «pe cât de odios-ş: 
condamnabil, pe atât de interesant» ce l-a avut între 
1842 şi 1845, cu profesorii blăjeni 2). - De 

Manifestul iscălit de însuşi Bariț, în contra lui Le- 
meny, justifică pe deplin pe, Puchner şi pe Wohige- 
muth. Lemeny, îa toiul răsboiului civil, a. avut o ati- 
vudine favorâbilă guvernului unguresc, pe care Împă- 
ratul îl sotoțea acum rebel. Dacă prin acţiunea lui, 

"ar fi mers mai departe, după lege, şi mai aspru putea 
fi pedepsit. Nu se poate zice însă de el, că trădase pe 
cineva, şi încă mai puţin neamul românesc. În Cluj, - 

“el ese în stradă, ca să apere pe -Protopopul Negrui, 
„maltratat de honvezi. Pentru asta «un honved printre 

-. Din Prământrile Trecuiului ” - 29; 

înjurături. îşi îndreaptă baioneta asupra Episcopului, 
spre a-l străpunge»?). Şi când Bird, dela Curtea mar- 
țială, îi cere săcaterisească pe Vasile Popovici Parohu! 
din “Pârgsor, Lemeny, îl refuză, zicându-i: cAsta nu o: 
„soi face nici de cât, că eu nu ştiu după ce legi judecaţi: 
voi pe preoţi la moarte» ?). ME a 

Nedrept este a zice că era înstrăinat, nemeş ungu- 
resc. Nemeş, nobil, boer de neam, era Lemeny, cum 
au fost şi sunt mulţi, foarte - mulţi români buni, dia 
Ardeal, Banat şi Bucovina, :- | 

Şincai, încă era nemeş, şi câţi alţii; mai toţi'cei din 
iara Făgăraşului şi din judeţele graniţereşti. Dar Le- 
meny, era un bun român. Mult a lucrat el, pentru bi- 
serica şi şcoala română. La 1842, în fruntea Capitlului, - 
iscăli un inimos protest în potriva unui proect de legă, | 
care tindea să întroducă limba maghiară în biserică 

'şi în şcoli. Împreună cn Vasile Moga, Episcopul din 
Sibiu, el protestase la- Dieta din -Cluj, îa favorul reven- 
dicărilor religioase şi politice-româneşti. _ + 

- A 

EI este de perfectă bună credinţă, când protestează 
în potriva celor ce l-au făcut cvânzător al neamului 
mew» ; şi ia «mărturie pe Dumnezeu, că şi sufletul a-i 

Da Sa _ e AR RN 
1) Ibid. 3716—8 'şi 664—5 — 2) Popaa. Memorialul lui Şaguna 

1. 209. — 3) Bariț: Op. Cit, IL. 272. — 4) Ibid, 219, 
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pune pentru turma, lui incţedintată, a fost gatas. Numai 
că, după cum zice, «cine işi pune sfârşit ca să feri- 

„cească neamul său, mai nainte se cuvine să cerce pe: 
care cale şi cu ce mijlociri* poate aceasta să o dobân- 
dească, şi apoi să lucreze ;altmintrelea vrând folosi, poate 
să aducă stricaro, a 
Lemeny, nu a crezut că ungurii vor fi înfrânți, nici: 

„„„nu avea încredere în Austria absolutistă. El işi închipuia. - 
„că va fi posibilă o pace tfrătească cuyungurii. Şi nu era 

singur de părerea asta. În Banat şi în țara Bihorului, se 
-.- voia '0 înţelegere cu ungurii. Sigismund Pap, Alexândru 
“+ Buda, ion Dragoş, Eftimie Murgu, şi alţi români buni,. 
„voiau şi credeau cu putință o alianţă ungaro-română. 

La 3 Mai, în Blaj, au fost 'la Lemeny, Alexandru lon 
Cuza şi Vasile Alexanâri, moldoveni patrioţi şi convinşi 
că românii, ca şi ungurii, nu au interes să.se răsboiască,. 

„Cuza, şi mai târziu, a socotit alianţa; posibilă, Este cu- 
„..“doscută convenţia, ce a încheat ca Domn, cu Gene- 

ralul Clapka, 'representantul lui Cossuth. . Se 
„iu Din Bucureşti, tot asa sfaturi veniau. lon Brătianu, 
oz i. petrece o noapte în Sibiu, la sfârşitul lui Aprilie. Mai 
îi târziu âmândoi fraţii Brătieni, trec prin Pesta. Al. G. 
„a. “Golescu, Nicolae Bălcescu. şi Cesar Boliac, să ostenesc 
„să încheie o alianţă româno-maghiară. În Cluj, Boliac 

scoate o gazetă. românească, în. care apără politiea lui 
Cossuth. Afară de ardeleni, nimeri nu vedea în auto- 

„nomia Ardealului, salvarea românismului. Lemeny,pri- | 
cepea, că lăsând jumătate dintre români în Ungaria; 

- chiar ardelenii îşi riseau viitorul. Unirea tuturor ro-, 
mânilor, de sub coroana Habsburgilor; într'o mitropolie 
„unică şi unită ; îi părea o pavăză mai sigură, decât pro- 
tecţia vienezilor, ce cătau spre Germania. Era o concepţie- 
politică, căreia i se poate face orice imputare ; dar nu i: 
se poate zice că era politică de trădare naţională, nici . 
o politică inprudentă, i a 

. Sp, Ştie cum, cât p'aci a fost să biruiască Cossuth. La. -- 
„29 Martie 1849, Magheru scrie Guvernatorului Ungariei. 

«Poporul român, nu s'a ridicat decât pentru a-şi apăra 
drepturile lui sfinte . . . Şi azi, când. intervenţiă Rusiei, 
nu se mai poate înlătura, neamul românesc simte ne- 
voia să :scape de un prieten perfid, apropriindu-se de 
un inimie loial. In interes atât românesc, -cât şi un-- 
„guresc, vă presint temeiurile pe care se poate încheia, 
D Vecinică unire între rarea-naţiune maghiară, şi cele: - 
nouă milioane de români,- ce: 0? înconjoară». Intâi se: 
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cere ca printr'un statut organic, Ungaria să recunoască; 
naționalitatea românilor din Ardeal, Banat şi Ţara Un- - 

gurească, si drepturile Jor. Apoi să se închee o alianţă: 
-5fensivă şi defensivă, între. unguri şi români, în contra 

slavilor. Dacă ungurii primeau” oferta Magherului, toţi 
românii de peste Carpaţi, ar fi făcut cauză comună cu 
ei. Românii din . Principate 'se îndatorau -să forneze . 

o legiune, care alături de unguri, ar fi luptat în contra 

Austriei. «Dacă guvernul unguresc sar fi răzimat pe 

români, lucrurile luau âltă față. Catanele lui Iancu, 

le-ar fi fost de mare, ajutor. Bem, liber în mişcările 

lui, nu putea fi răpus. de, muscali. Transilvania în- 
“4reagă, apără trecerile Carpaţilor; şi intervenţia Husiei,- 

la graniţa asta era cu neputinţă, Lâăders a mărturisit 
unui diplomat francez, în Bucureşti, că fără. de con-: 
cursul. moţilor lui Iantu, ruşii nu erau în stare să se 
“măsoare'cu ungurii. Dar 0 mândrie oarbă şi nebună . 
stăpânea pe urgurb i). E E 
"Oricum, când în cancelaria.lui Bem, afară de Bo- 
iiac ; Colla, Consulul rusesc din Galaţi, a găsit „pe Ca- 
racaş, Bălăceanu, Costescu şi încă un român, toți din 
cei ce luaseră parte la mişcare, şi patrioţi buni 2 când... 

era vorba ca ungurii să pue coroana S. Ştefan pe capul 
unuia, din fii Reginii Angliei; nu trebue să ne grăbim. 
Lemenay a judecat la, fel, cu Eftimie Murgu, cu Magheru, 

„Nicolae Bălcescu, Cuza, Goleştii şi Brătienii. Amintirea . 
lui, nu merită să fie defăimată. | i 

Dacă lucrurile eşau altfel, şi se putea prea bine să 
jese alifel, Lemeny ar fi fost lăudat de toţi cei ce-l eri-- 
ticară, în urmă. Popea are dreptate, când leagă demi- 
terea lui Lemeny, de conflictul lui cu profesorii din 
Blaj. Crainic, Bărnuţ, Vasile Popa, toţi adversarii lui, 
oameni pedepsiţi de Lemeny, au jucat roluri însemnate- 

- ja 48. Dintr'o patimă, omeneşte foarte esplicabilă, au 
exagerat greşalele politice ale lui Lemeny, s'au răsbunat.. 
Din conflictul acesta, a câştigat foarte mult Şaguna, 
care în viaţaui a tost —trebue să o recunoaştem — 

mai mult neunit fanatic, decât român prea înfocat. Un 
rnoment, a rămas singurul episcop român în Ardeal. 
i-a fost îngăduit să spere, că va aduna sub cârja 
Jui de Mitropolit, pe toţi românii. Isbutea de sigur, 

deea tai 

4) Râgnault. Hist, des Prinrip. Danubiennes, 497—7. — 2y-. 
Hurmuz. Doc, relat. la Ist.| Rom, XVIII. 176, - | 
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dacă ar fi înțeles că lucrul nu se poate, închinându-i 
pe toţi Patriarhului grecesc din, Constântinopole, ti 
numai reluând cu toţii. legăturile de dragoste fiască cu 
Roma veche. Asta trecea însă, peste ceputea Saguna. 
La 48, el a făcut mult pentru români, dar nu tot ce 
se cădea. Era însă greu să facă tot. Situaţia era 
încurcată, spiritele agitate ; se cerea un geniu şi un 
sfânt. Nu prea au avut însă românii, nici genii,nici sfinţi, 

- În secolul XIX... . î - 
?



'a 
4 

CAPITOLUL XIV . 

- POLITICA BISERICEASCĂ A LUI ŞTIRBEY-VODA. 
$ 

Dacă este exact,.că nu au avut românii “în secolui 
XIX, genii, ori sfinţi + trebue să ştim însă că secolul 
acela a dat românilor, mulţi bărbaţi de valoare. Intie- 
ei, tot mai în faţă ia loc Barbu Dimitrie Ştirbey- Voevod, 
Domn şi Stăpânitor a 'Toată Ţara Românească, de ia 
1849 la 1856. . - a. . 

Când Poarta şi cabinetul rusesc, au căzut de acord 
să-l cheme pe tronul părăsit de fratele lui, mai tânăr :. 
Ştirbey trecea de cel mai înfocat partizan al protecto- 
ratul rusesc. Un om cu cultură aleasă, harnic şi plin 
de simţul datoriei, un organizator şi administrator de-- 
săvârşit. Îşi începuse cariera politică, sub ocupaţia ru-- 
sească, ca Mininistru al Poliţiei, Vornic al Poliţiei, eum 
se zicea. Ca Secretar de Stat (Ministru de Externe), 
a luat parte la alcătuirea Regulamentului Organic. De 
la 14 August 1833, el trece la Departamentul Cultelor :. 
ge care îl deţine, şi' sub Alexandru-Vodă Ghika, până 
ia 17 lanuarie 18%. | 
Cârmuirea provisorie a: lui Kisseleff, a căutat din 

tot sufletul, să ridice Biserica românească. Logofăţul 
:rebilor bisericeşti, Stirbey, se duce la. Căldăraşani; şi 
negociază cu Mitropolitul Grigorie. în vederea reirsta- 
lării acestuia în scaun. Negociere dificilă, atât din pri- 
cina lui Grigorie ș.cât şi findcă Kieseleff era prevenif. 
Isbuteşte totuşi pe deplin în misiunea sa.” 

Adtivitatea sa ca Ministru al Cultelor, în cele dintâi şai- 
sprezece luni ale ei, ne-o arată el, în raportul presentat Ob-=: 

x
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şteştei Adunări. Se vede convins că cînbunătăţirea păriii 
materiale a unei soţietăți nu poate niciodată isbuti, 
fără înbunătăţirea mosalicească a mădularelor ei, «Fi- 
reşti dascăli ai norodului, sunt preoţii», şi «povăţuitorii 
lui întru cunoştinţă şi îndeplinirea datoriilor omului 
-<hemat & vieţui întru soţietate». 

Prin legiuirile cele noi, se «hotărâse folosiri, potrivite 
„cu.treapta. cinstei darului cu care s'au învredaicit» 
„si. «Protopopilor li se asigurează soarta», pentru ca mai 
fi siliţi a se coborâ la uneltire de abuzuri». Se mân- 
dbeşte cu organizarea ce a dat seminariilor. Din ele cin 
puţină vreme vor" eşi preoţi vrednici. În tot satul, în . 
tot cătunul, vor fi ajutor omenirii. Din seminarul cen- 
tra] vor eşi obraze bisericeşti, împodtbite cu ştiinţe mai 
înalte, cari orânduindu-se egumeni, «vor aduce monas- 
tirile la acea înfloritoare stare, pe care o dorim». 

Erau atunci, 9060 preoţi, înscrişi într'o condică anume. 
Pe cei hirotonisiţi la Vidin, i-a trecut în rândul birnicilor. 
«lar protopopul care 'se va dovedi. în viitorime că au 
dat la astfel de oameni -să slujească în biserici), nu 
numai gă îl va depărta din slujbă, dar trebue «să se 
zupue la pedeapsa ce i se cuvine». Mai mult, peniru 
a pune capăt abuzului cu hirotoniile, în fiecare. sat, va 
alege doi «cei cu purtări mai bune şi' cu ştiinţă», cari 
«singuri vor beneficia de folosirile legiuite». Ceilalţi, 
«se vor împărţi pe la bisericile unde va fi adevărată 
lipsă de preoţi, pe-la satele ce vor cădea mai în 
apropriere», | 

Dacă Știrbey, rămânea mai mulţi ani Ministru al 
“Cultelor, legiuirile închipuite de el, ar fi fost poate res- 
pectate, în spiritul şi litera, lor, şi puteau da roade bune. 
Aşa cum s'a urmat, însă; reformele sale bisericeşti, 
scofâlcite, nu au rodit prea 'mult. La 1847, D. de Nyon, 
scrie lui Guizot că «clerul are drept la respectul şi 
interesul obştesc, mai mult din: pricina misiunei lui 
sfinte, decât pentru chipul cu care-preoţii înţeleg mi- 
siunea lor şi cum îşi înplinisc datoriile» 1). - - i 

În cei şapte ani ai săi de domnie, Stirbey nu:neşo- 
coteşte o secundă, trebile bisericeşti. Ministerul Cultelor, 
îl încredinţează, lui Iancu Bibescu. Fratele cel mai mic 
al lui Vodă, era dun tânăr mai puţin de cât mediocru», 
dar unul «de a cărui cinste nu s'a atins nimeni»?), 

> 

  

  

1) Hurmuzache. Doc, priv. la st, Rom, XVII. 7,—2 Ihid 199. 
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raportează Poujade lui Tocqueville. Şi Poujade, nici o 
dată nu pierde ocazia, să înegreastă pe Stirbey şi pe ai lui. 

Cea dintâiu afacere ce resolvă Stirbey ca domn, este 
îndepărtarea lui Neofit de Ja Mitropolie. Vestitorul -Ro- 
mânesc No. 66 din 20 August 1849, publică ofisul dom- 
nesc pentru primirea dimisiunei acestuia, şi prin care 
hir Nifon al Sevastei, era însărcinat vremelniceşte, cu 
ocârmuirea Mitropoliei. - o 
_Cu 25 de voturi, Kir Nifon fu în 1850 ales Mitropolit. 
Rusia patrona atunci candidatura Starăţului de la Cer- 

“nica, Calinic. Acest dii. urmă, fu chiar ales Episcop al 
- Râmnicului. Avusese cincisprezece glasuri, la alegerea de 
a Mitropolit, Știrbey, voia însă pe Nifon. Ca să neutralizeze 

influenţa lui Duhamel, a. intţervenit în lupta şi în fa- 
voarea lui Nifon, Ahmed Efendi, Comisarul Porții: 
«Lupta a fost vie... Nu se deosibese prea mult, unui de altul, prin moralitatea. şi capacitatea lor. Nu e unul. . 
mai bun ca celalt, dar tot e bine că & isbutit cândi- datul susţiaut de Comisarul Otoman. Candidatul Rusiei, 
se deosebeşte de actualul Mitropolit, prin. intoleranţa şi fanatismul lui. Ar fi fost un instrument periculos, în mâinele partidului rusesc» !). Aşa raportează Huet, Generalului de Lahiţte, Ministrul Hepublicei Franceze, în Stambul. Mai târziu, la Râmnic, Calinic, a avut pe timpul luptelor pentru unire, o aţitudine mai patriotică decât Nifon. Nu e zis însă, că în scaunul de Mitropolit ar fi făcut o politică mai românească. A: lăsat însă, amințirea unui călugăr cuvios, Neorânduelile dela Se- minarul din Râmnic, Şi ce se mai şoptea acolo, pe socoteala lui ; par. să arate că Episcopul Râmnicului, -era stăpânit de un fanatism, mai mulţ făţarnic. Aşa îl judeca şi Știrbey ; şi de aceia i-a preferat pe Nifon. - „ Poujade, totdeauna răutăcios cu Știrbey, pretinde că „Nifon a câştigat simpatia lui Vodă, cu patruzeci de. mii de galbeni ?). a . Mână tocmai fericită nu a avut Domnul, la înocirea * episcopatului. Dar singurul care ar fi putut face ceva - ca Mitropolit, bătrânul Eufrosin Poteca, ţrăia uitat în, Egumenia lui de Ja Motru. Pentru a-] impune, unui cler “inapoiat şi abuziv, trebuea alt om decât Știrbey, şi "alte vremi. - a i 
Incă de la 1833, când era Secretar de Stat; Ştirbev, înaintează luj Kieseleff un raport prin care 'cere ca, 

  

d) Tbid, XVIII. 330. —2) Ibid, XVUIL 344. o 
* 
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moşiile monagtirilor închinate, să fie arendate la mezat. 
Sfintele Locuri prin esarşii lor, pretindeau că «pot 
face cu monastirele ce vor. voi, neavând să dea, seama 
a nimeni». «In deşert a fost strădania, lui. Ştirbey, de: 
a le arăta că aceşte sfiinte aşezări, nu s'au tăcut decât 
pentru un sfârşit. de folos obştesc»1). . 

Ca, Ministru al Cultelor, al lui Vodă Ghika, €l spune, 
îm. Obşteasca Adunare că: clucrul care aduce mâbhnire 
este că monastirele cele închinate, până în ziua de azi 
stau afară de orice înburiătăţire, stând între neorân- 
duiala cea mai de mult, cu paguba, nu numai a acestor 
monastiri, şi chiar a obştiilor călugăreşti... şi cu vătă- 
marea moralului obştesc» 2). În chestia aceasta, el a inter 
venit — fără folos însă — atât la, Ministrul rusesc, cât şi 
«la D. Ambasador din Constantinopole». . . : 

La 1851, profită de greutăţile financiare ale Stajului, 
spre a încerca, să obţie concursul Rusiei, în chestia 
monaștirilor închinate. Indeamnă pe. Duhamel, să in- 
tervie5). Lui Kisseleff îi arată că a dispus să se aren- 
deze moşiile astor monastiri la licitaţie. «Cuvioşii Pă- 
tinți pun felurite piedici. Prevăd că arenzile se vor 
îndoi, că adevărul va eşi la iveală, şi nu le convine». 
Îl roasă «să susţie la Ministerul.Imperial, o pricină pe: 
cât de dreaptă, cât şi de desluşită»“). - 
„Ministru al Cultelor, făcuse, monastirile pământere, - 
să se administreze cu oărecare regulă. Nu numai a 
izbăvit de datorii, toate monastirele ţării; dar a țrimis . 
un arhitect la Bistriţa, «spre a vedea zidirile cele de- 
tăpănate şi alcătui plan... ca la urmă să se ia măsuri 
de a se aduce la săvârşire, potrivit cu mijloacele». 

- Asigură că toţ aşa «se va urma treptelniceşte şi pentru 
- celelalte monastiri, până se vor aduce întru cea dintâi 

a ler bună stare. i 
În cei şapte ani de domnie, s'au restaurat aproape 

:0ate monastirile din ţară, Azi se iinpută lui Stirbey, 
că a distrus cu restăuraţiile lui, stilul vechi românesc. 
Se uită, că de nu interverea Ştirbey,:cu ăkitecții lui, 
meşteri nepricepuţi ar fi meremetisit şi măi rău. De 
altfel stilul italo-austriac, în care s'au făcut restauiaţiile, 
are tarmecul său ; şi era. foarte potrivit cu clima şi 
materialul de,construcţie din ţară. 

Prin convenţia :de la Balta, Liman, se suspendă acti- 

„ID orga. Mărturisiri Ist, priv.” a Ştirbey Vodă. 687— 2) lbid, 
619, — 9) Iorga Corespon, lui Ştirbey-Vogă: 404 — 5-4) Ibid 406, 

4.
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vitatea obşteştelor adunări. Cu ofisul său din 17 Martie 
. 1850, organizează Divanul Adhoc, cu membri de drept. 
Un senat, în care Mitropolitul şi episcopii, nu vor face: 

„* parte, decât atunci când este vorba de resolvarea ches- 
tiilor bisericeşti. | a 

- Prin alt os, a organizat epitropiile bisericeşti. Mi- 
nistrul, la 1835, a fost sesizat de reclamaţiuni din partea 
mahalagiilor, ori a orăşenilor, din pricină că «la multe 
-biserici, orânduindu-se după vremi epitropi, sau de 
sineşi luând acest drept, nu da la nimeni socoteală, şi 
bisericile ajungeau din zi în zi la dărăpănare». A dispus, 
ca Epitropul să dea socoteli în fiecare an, la Maghis- 
tratul -orăşenesc, să întocmească buget şi veniturile. 
să le închirieze prin licitaţie publică. Domnul, merse mai 
departe. Avem un -ofis domnesc dela Știrbey, prin care 
se legiueşte administraţia bisericilor de mir. Ctitorilor 

“le interzice, dreptul de a administra singuri. Au să 
delege un epitrop, care împreună cu cel ales de eno- 
riaşi, vor cârmuj trebile fiecărei biserici. Regimul acesta, 
a dăinuit, până la 1894; şi până azi, prin tradiţie, este 
păstrat în câteva locuri. Epitropiile acestea, nu âu în- 
pedecat, risipirea a milioane, ba chiar dispariţia unor 
aşezăminte pioase ; pricina însă nu e chipul cum au 
fost organizate epitropiile, ci lipsa de conştiinţă a epi- 
tropilor, a, ctitorilor mai mult sau mai puţin legitimi,. 
şi a clerului însuşi. Știrbey, a făcut tot ce i-a stat în 
mână, să stânjenească năruirea așezămintelor bisericeşti, 
şi să le înbunătăţeaecă, 

Şi a fost aşa hârţuit, în domnie! «Este înconjurat de 
vrăşmași ; miniştrii ce-i sunt impuşi, comiploiează în 
contră-i» recunoaşte Poujade. In yara anului 1890, mi- 
niştrii profită. de lipsa-i din Bucureşti, să conspire în 
contra lui. Comisarul otoman, Ahmed Efendi, îl susține. 
Omer-Paşa, Comandantul trupelor de ocupaţie, îi dă 
însă de lucru. Se apucase de proselitism, în favorul lui 

_. Mahomed. «Trec la mahomedanism câţi-va români, 
un copilandru,; fecior de popă» 1). In visita de concediu 
la Poujade, Omer-Paşa' i-a povestit de un călugăr, ce 
«s-a făcut mahomedan şi soldat». Omer apus de l-a 
tuns, i-a dat haine de ale lui şi l-a trimie la Rusciuk?). 

Ştirbey face politică realistă. Trecea de rusofil, fiindcă 
până la 1853, influenţa Husiei era hotărâtoare: în Orient. 

4) Hurmuzache. Doc. priv. la Ist, Rom. XVIII, 269. — 2) forga= 
Corespondenţa lui Ştirbey-Vodă ]. 156. 
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dobândească -simpatiă lui Nadoleon Îl. 
La început, se isbeste de Bibescu, care vine din Con- 

stantinopole, cu gânduri nu tocmai frăteşti faţă de 
Domnitor. Marica — Doamna *), frumoasă, anbiţioasă şi 
intrigantă, nu se resemnase încă. Turcii, i-au dat nădejdi 
bune. (ia să pue capăt intrigilor, Rusia pofteşte pe 
fostul Domn, să părăsească ţara, să vie la Odessa. Bi- 
bescu declară - lui Poujade, că se duce la Paris. Se 
“Spreşte însă în Viena.-In August 1851, Grigorie-Vodă, 
Uhika, îi serie din Galaţi, că Photiade, Agentul Mol- 
dovei, lă Constantinopole, i-a raportat că Mihai-Vodă 
Sturdza, a sosit acolo, și umblă să ia locul lui Știrbey 3). 
Poujade, însurat cu o Ghikuleasă, lucra în folosul lui 
Xlexandru- Vodă Ghika. Ambasadorul Angliei. patrona. 
“<andidatura lui Ion Ghika 3). Emigraţii dela 48, îl atacau 

şi ei cu înverşunare. Totuşi, în timpul răsboiului Crimeii, 
Brătianu, sfățuise pe Ştirbey, să intre cu o divizie româ- 
nească în râsboi, alături de aliaţi. Ar fi urmat pilda 
Piemontului. Foarte probabil, Ştirbev asigura ţronul 
românesc, familiei sale; dar Ştirbev, nu era (Cavour. 

Era însă român, tot aşa bun, ca şi adversarii lui, 
din partidul naţionai. La 1849, el sugeră lui Fuai- 
Efendi, ideia Unirei Principatelor. li vorbeşte de un 
stat independent, menit să fie o barieră înpotriva .es- 
pausiurei ruseşti. În capul unui astfei de stat, trebue 
pus un principe dintr'o casă domnitoare. Era vorba - 
de Duca, de Leuchtenberg, ca Domn al Ţării Româneşti 
şi Moldovşi. fiu al Prințului Eugeniu-Napoleon de 
Beauharnais, căsătorit cu o fiică a Tatului, Duca de 
Leuchtenberg putea fi un candidat serios *). Mai târziu, 

- deşi îndemnat din Viena, să se pue în capul partidului 
antiunionist, cu toate că i-se făsădui sprijinul Turciei, 

„Austriei şi Angliei); el lucrează pentru Unirea Princi- 
patelor. Din Palatul Domnesc, în Ianuarie 1856, re- 
dactează un memoriu, în care arată cum cUnirea Mol-: 
dovei și Ţării Româneşti, întrun stat independent, 
ca Belgia, ar fi singurul mijloc la realizarea scopului 
urmărit. Crearea acestui stat, a cărui integritate, ne- 
utralitate şi inviolabilitate ar fi garantată, este: unicul 

Mai târziu, întreţine bune relaţii cu Austria, căută să 

  

D) Ibid. XVUL. 258 şi 989, —2) Iorga. Corespondenţa lui 
Ştirbey-Vodă. 1. 48. — 3) Hurmuzache. Doc, „priv. la Ist, Rom. 
XVII. 293.—4) Ibid. XVIII, i Ştir= bey Vas : i a pid „XV 97.—5) orga. Corespondenţa lui Ştie 
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chip de a stabili o barieră între Rusia şi Turcia, apă- 
rând pe aceasta din urmă» !). -- | 

Ştirbey era creştin ortodox. Unul din fraţii lui, trăia, 
la Bistriţa, sub rasă călugărească, Damian Monahui. 
Insuşi & clădit şi înzestrat, în chip generos, Bisesica 3. 
Troiță din Craiova. Era însă mai presus de orice, uz 
spirit luminat. Servea o subvenție Episcopului catolic 
din Cioplea, Parsi. S'a gândit la introducerea calendă-. 
rului gregorian. A cerut S. Scaun 2) să-l impue în bi- 
sericile catolice din țară, unde stilul nou era până 
ainci necunoscut. . 

Până în ultimul moment, s'a gândit la resolvarea ches- 
“unei monastirilor închinate. La 1855, scrie lui l'uad, că 
«din spirit de conciliaţie, va face un ultim apel la călugă- ” 
rii greci... dar că peste două luni, dacă nu parvine la înţe- 
lezere, este silit să execute măsurile hotărâte de Divan»?). 

Scoborât de pe tron, a continuat să se intereseze de 
irebile publice. Marii proprietari din judeţul Doljiu, l-au 
ales deputat în Divanul Adhoc cu cincizeci şi şeapte 
de glasuri, din 77 voturi 6sprimate. Alegătorii direcţi 
“ain Vâlcea, în unanimitate, l-au trimis deputat în Adu- 
narea Electivă, care la 24 Ianuarie 1859, a făurit Unirea 
Principatelor. A luat parte şi la detronarea lui Cuza. 

“En ziua de 11 Februarie 1866, lon Brătianu era la: 
Nizza, în conferință cu Știrbey. De acolo, în Aprilie, 
Siirbey scria lui Sadic-Paşa în favorul dinastiei străine. 
«Cu durere văd Poarta,. lucrând la desunirea Princi- - 
patelor. Ce va dobândi de aci alt, decât antipatia 
părţii inteligente a poporului român ?» 4). O săptă- 
mână, după intrarea lui Carol-Vodă, în ţară ; Ştirbey- 
"Vodă, îi scrie «pentru ca între cei dintâi să i-se închine... 
Mai tânăr, ar fi cerut să dea cel dintâi exemplul supu- 

- merii; fii lui îl vor inlocui, slujind cu zel şi fidelitate» 5). 
Justiţia, armata, şcolile, s'au desvoltat sub stăpânirea 

lui ; trebilor bisericeşti, le-a dat atenţiunea, ce ele merită 
întradevăr. Cred că este îngăduit a spune, că dacă toţi 
miniştrii cultelor, ce au trecut pe la acest Departament 
dela 1835 până la 1849, ar fi avut un sfert din price- 
perea şi râvna lui Știrbey, în cei şapte ani ai săi de dom- 
pie, cu siguranţă Biserica, din Ţara homânească, ar fi 
nat un alt avânt. 

1) Ibid. 322,— 2) Iorga. Mărturii despre Ştirbey-Voda. 431, 
3 lorga, Corespondenţa lui Ştirbey-Vodă. 558.—4) lorga. Dâr- 
turii istorice despre Știrbey-Vodă. 699, — 5) bud,



CAPITOLUL XV 

UNIREA PRINCIPATELOR 
Li 

Biruirea Husiei, de către anglofrancezi, aduce cu 
sine prăbuşirea. protectoratului rusesc de-asupra Prin- 

- cipatelor hNhomâne. -Sosise ceasul, întemierii la gurile 
Dunării, a unui stat românesc. Se pune dar pe tape. 
„reorganizarea ţărilor române; şi pentru asta trebuia 
să se şiie, ce vor românii. Au spus-o hotărât în Divanu: 
Adhoc şi alegând pe Cuza, Domn al Moldovii şi ai 
Ţării Româneşti. 

Prin multe greutăţi, s'a ajuns la Unirea Principatelor, 
primul pas spre înplinirea idealului naţional românesc. : 
Vom căuta să arătăm rolul jucat de Biserică, în aceste 
frământări. | | 

Pe capii bisericei, din vremea asta, N. Dobrescu ni-i 
arată «punându-se în calea aspiraţiunilor şi tendinţelor 
naţionale» 1). Astă aspră judecată, trebue însă docu- 
mentâtă: şi tălmăcită. - 

La 1854, Niţă Magheru, intra întrun sat de lângă 
Calafat, şi popii îl primesc cu alai, în sunetul elopo= 
telor. Un popă scoate de pe sfânta masă, proclamația 
Magherului dela 48; o ţinea în altar?). In petiția unio- 
niştilor moldoveni, găsim foarte mulţi cleriei, în cap 
cu Episcopii Markian al leropolei, Chesarie al Sinadelor 
şi Ghenadie Şendrea.?) In Fălticeni sunt unioniști Ico- 

  

1) Studii de Istoria Bisericii Române Contimporane. 43, 
2)lorga. Corespondenţa: lui Ştirbey-Vodă. 190. — 3) Sturdza. 
Acte şi Documente relative lă Ist. Renaşt. Rom. IV. 499. 
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"omul |. Balaeş, Iconomul Vasile, Preoţii B. Grigorescu, 
C. Teodorit, [, Constantinescu şi Diaconul [. Bonisiaz!). 
La Botoşani, iscăleşte actul de adesiune Veniamin Ca- 
cane, Sțareţul din hăşca 2); la Focşani, Iconomul Tran- 
dafir Bene5). Dia, Prefectul Judeţului Tutova, mustră, 
pe Protosinghelul Veniamin Arhipescu, pentru că «în 
schitul unde e egumen, vorbeşte în favorul Unirei» +). . 
Ia comitetul unionist din laşi, figurează Iconomul lon 
Bobulescu' (mai târziu, losit, Episcopul Râmnicului) 5). 
La Dorohoi, între unionişti, sunt Iconomul C. Buţureanu 
si Arhimandritul Victor Lemenvy 8). Pe Vlădica dela. 
Slatina, Calinic Miclescu ; Vârnav, Prefectul dela. Făl- 
ticeni, îl scoate din oraş cu deasila, «fiind unul din 
linia şi duhul celor ce se încearcă să vațeme liniştea 
norodului» î), adică din ceice vorbesc pentru Unirea Prin- 
cipatelor. Nu era însă aşa pretutindeni. Grigore Cuza, 

„scrie lui C. Hurmuzache, că în Vaslui, toţi preoţii lu- 
crează în contra Unirei, pregătiţi de Episcopul Istrate 
şi de Protopopul Judeţului, Catiheţul” iocşa ?). 

Ca să înţelegem însă bine. rostul acţiunii fiecăruia, | 
vom reaminti că, pentru -a se îngădui locuitorilor din: 
Principate, să-şi. exprime liber doleanţele lor, puterile 
semnaţare ale tratatului din Paris, au. cerut ea alege- - 
riie pentru Divanul Adhoc, să se facă de cărmuiri vre- * 
melaice. In Bucureşti, Alexandru-Vodă (Ghika, reia câr- 
ma Statului, ce-i fusese ridicată la 1842. Acum în 
calitate de Caimacam, bătrânul Domn, era pe deplin 
câştigat de emigraţi; şi în Bucureşti, cu siguranţă 
avea să se ceară Unirea. În scopul, ca cel puţin Mol- 
dova, să se opue Unirii, Caimacam al Moldovei e 
numit Toderiţă Balş, după un: târg în .toată regula. 
EI făgăduise Casii, Zarafi & Vlasto, 80.000 ++, când -va 
căpăta. Domnia Moldovei, şi 25.000 + dacă vă fi 

„numit Caimacam 9). La târgul ăsta ia parte, Episcopul 
„Nicomidiei 1). Dar Balş, moare pe neaşteptate; şi 

„ Prinţul Vogoride, isbuteşte să obţie, pentru fiul lui, un- 
tânăr mărginit dar foarte bogat, — graţie căsătoriei lui, 
cu o moldoveancă, o (Conachi —,succesiunea lui Balş. 
Turcia, Austria şi Anglia, îl f ac - să creadă, că va ajunge 
cu siguranţă Domn, dacă' anul Moldovei, s€ pro- 
nunță pentru separatism. Şi nu a neglijat nimic omul, 

4) Ibid, 468. — 2) Ibid. 590. —3) Ihid: 282, —4) lbid. 272, 
-5) Lbid. UL. 532. — 6) Ibid. 547,—7) Ibid. IV. 437. —8) Ibid. 
V. 34 şi 37, — 9) Ibid, III. 647, — 40) Ibid, 1. 4104, - 
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ca să isbutească. Nenorocul lui a fost, că s'a dat peste 
o corespondenţă a sa, din câre reieşea, căa falşificat _ 
alegerile, pe care Poarta a trebuit să le anuleze. Astfel 
şi în laşi, majoritatea s'a declarat pentru Unire. 

Mitropolitul Sofronie Miclescu, a fost de mare ajutor. 
unioniştilor, în alegeri. Pe timpul ocupatiei ruseşti, ei 
strânsese legăturile cu Rusia. De onomastica Ţarului. 
slujea asistat de trei arhierei ; şi apoi da mese, lă care - 
se bea în sănătatea Impăratului tuturor Rusiilor, şi unde 
seminariştii cântau imnul naţional rusesc !). Credea pe. 
atunci, ca în Evanghelie, că «Rusia este centrul Orto- 
doxiei», că «toţi pravoslavnicii trebue să se: unească 
în rugăciuni cu ruşii» 2) pentru învingerea anglofran- 
cezilor, aşa: cum propovăduia Sinodul din Petrograd, 
în 1855. Chiar după iscălirea trâtatului din Paris, Mi- 
tropolitul Moldovei concede Rusiei privilegii, în Basa- 
rabia. Admite ca Biserica S. Terapon, să depindă de- 
Episcopul din Cherson 3). - 

Atât era de sigură Rusia, de clerul din Principate, 
„încât la conferința ambasadorilor din Constantinopole, 
Prinţul Labanof încercase să mărească numărul repre- 
zentanţilor clerului, în Divanul Adhoc. Thouvenel, i-a, 
stăt în potrivă.*) Rusia, e drept, se arată favorabilă. 
Unirei, dar nu inspira nimănui încredere sentimentele 
ei. Franţa, căuta să-şi întindă ea, influenţa asupra 
episcopatului.« Clerul inferior, ignorant, grosier şi vițios, 
nu are multă influență, dar aşa cum e, are şi elimpor- 
“tanţa luj; clerul înalt este însă chiar prea puternic», 
scrie Gonsulul Victor Place lui Walewsky. Sa dus. 
dar la Sofronie Miclescu, de a stat de vorbă cu el. 
Mitropolitul se arată îngrijorat, care din amândoi mi- 
tropoliţii, va conduce Biserica. I-era teamă că dinastia 
străină, va introduce romano-catolicismul, în România. 
Declaraţiile Agentului lui Napoleon III, au isbutit să-l 
liniştească. A sfârşit spunând, că nimeni în Moldova, 
nu mai speră în Husia, carea înşelat speranţele.-Place 
e încântat, dar mărturişeste că, «trebue a fi cu băgare 5 

de seamă cu oameni obicinuiţi din copilărie, a se pre- 
face»5). Aproape concomitent cu raportul lui Place,. 
Walewsky, primea şi un raport din Constantinopole, . 
de la Thouvenel. Ambasadorul lui Napoleon, comunică 
ştirea că Mitropolitul Moldovei, prin Photiade, a declarat 

  

1) Ibid. III. 348 — 9) Ibid, II, 605, — 3) Ibia. III. 946.— 4) Tbid,.. 918. — 5) Ibia 554,
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jurcilor că, înpreună cu doi arhierei, este gată să se 
ţue în fruntea partidului antiunionist 1). Ă | 

Miclescu a şovăit neîncetat; dar în definitiv, până la 
adunarea Divanului Adhoc, acţiunea lui, a folosit unio- 
niştilor. Când Balş, vrea să trimită în Basarabia, pe 
Meletie Istrate, Episcopul Huşiler, care, sub masca or- 
todoxiei, să lucreze în potriva Uhnirei;" «Mitropolitul 
nemulțumit că sa: trecut peste el», se opune?) Mai 
târziu, lui Talleyrand, i-va spune că Balş i-a propus 
să facă pe nepotul Mitropolitului, pe Calinic Miclescu, 
Episcop al- Homanului, cu condiţie ca amândoi să 
lucreze în contra Unirei?). Pare însă că Egumenul de 
la Slatina, era hotărât pentru Unire; şi tot aşa şi Scri- 
bănâştii, cari aveau influență mare asupra Miiropoli- 
tului, făceau din el, ce vroiau. a 

Filaret Scriban, fusese recomandat lui Sturdza-Vodă, 
de Contele Alexandru Sturdza. «Cea ce-mi place la el, 

- este faptul că se arată de un devotament nemărginit 
către patria noastră şi persoana voastră», scria Contele 
Sturdza, vărului său“). Din pricina sentimentelor lui 
rusofile, la 1851, Grigorie-Vodă Ghika se sândea să-i 
depărteze din rectoratul seminariului dela Socola.. 
Ocupaţia rusească, puse capăt încercărilor de soiul 
ăstora. După războiul Crimeii, atât Filaret Scriban, cât 
si fratele lui, Neofit, trec în câmpul paţionalist. Neofit 
„Scriban, devine chiar nu numai Preşedintele comi- 
tetului unionist dar un înfocat propagandist al Unirei. 
În realitate, în contra Unirei în Moldova, nu erau 
«decât câţiva boieri mari şi creaturile lor, familiile 
Ghika, Balş, Sturdza, Rosnovanu şi Catargi» observă 
cu drept cuvânt Victor Place?). Puterea antiunioni- 
ştilor, era că dețineau guvernul si erâu sprijiniți de 
Poartă, de Austria şi de Anglia. Caimacamul Vogoride, 

“întră în conflict cu Mitropolitul. Obține o carte. patri- 
arhală, în care Chiril al Constantinopolei, îi zice 

- Mitropolitului: «Te sfătuesc, te rog frăteşte, îţi porun- 
cesc să te porţi în viitor mai cuviincios, căci altfel, cu 
destulă părere de rău, vom lua măsuri mai strasnice» î). 
Pare că acest act, a zguduit un moment pe Sofronie. 
Vogoride la 20 Mai 1857, şase săptămâni dela emiterea 

1) Ibid. 745.— 9) Ibid, 1454.— 3) Ibia, IV 506 şi 509,— 4) Hur= 
muzache, Doc. priv. la ist. Rom. IV, 241. — 5) Sturdza. Acte şi 
documente. III. 560. — 6) lbid. IV 465.
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- “scrisorii 'Dăâtriavhale, scrie lui: Bhotiade, că Mitropolitul | 
a intrat în vorbă -cu el 1). Ambasadorul Franciei, inter- 
vine în chestie; şi Photiade, scrie_lui Vogoride, că «a . 
presentăt chestia ca foarte simplă şi regulată» 2). Bel- 
diman, este înlocuit cu Alexandru Sturdza, la Ministerul 
Cultelor. Beldiman nuera destul de energic, cu clerul 

_- unionist. Mitropolitul sumise pe Filaret Şerban, Ad-. 
-“ministrator al Basarabiei, realipite de Moldova. Arhi- 
“mandritul Melchisedek, Rectorul Seminarului din Huşi, 
predică în câtedrala din acel oraş, în favorul Unirei, 
Ministrul Sturdza, descoperă dar în arhiva Departamen- 
“ului său, urmele anchetei din 1853, înpotriva lui Filaret 
Seriban. Un raport al lui Gheorghe Asaky şi Vladimir 
Suhopan, ărată că s'au găsit în sarcina Rectorului Semi- 
narului din Soeola, «necuviinţe în rariul învățăturilor, 
Şi în ramul cel economic». Şi fiindcă în acel dosar, era şi o. 
adresă a Mitropolitului, care spune că a însărcinat pe Vlă- 
dica Vladimir Suhopan, «să îngrijească de seminar, pen- 
tru ca banii să nu se cheltuiască în .zadar»; Minisrul 

- se face a crede că Mitropolia a numit. pe: Suhopan 
Director, şi cu adresa 2666/57 cere înlocuirea de fapt a, 
lui Scriban, prin Suhopan. Scriban protestează. Spune 
că ancheta aceia a fost făurită de Neculai Istrate. Arată 
pe Suhopan, îndepărtat pentru fapte imorale, din rec- 

- torat. Mitropolitul; la rândul lui, nu vrea să audă: zice 
că pe Suhopan nu i-a numit rector, ci i-a dat însăr- 
cinarea să supravegheze conducerea seminarului. » 
Aminteşte că. altădată, Suhopan a fost depărtat dela, 
direcţia seminarului din Cernăuţi, şi dela Socolă, pentru 
că este viţios. Şi Victor Place, spune că a fost urmărit, 
pentru obiceiuri decare numai în Turcia se vorbeşte pe 
faţă. In cele din urmă, Vogoride, este silit să dea înapoi. *) 
Şi în ajunul alegerilor, Mitropolitul, scrie Ministrului 
tultelor, că abiinându-se dela alegeri, lasă Ministrului 
toată răspunderea, în. ce prveşte. alegerile preoţeşti. 5). 
La Bacău, Protopopul, după ce prezidează alegerea - 

„alături de Prefect, trimite un protest arătând că alege- 
rilor au fost falsificate şi pe el l-au silit, să ia parte 
la ele. *) In schimb, Caimacamul are tot concursul, nu 
numai al Episcopului Huşilor, Veniamin Istrate; darşi 
al Locotenentului Episcopiei de Roman. Vlădica Nedtarie 
Hermeziu, nu se da în lături dela nimic. La 11 Aprilie 

  

544, — 3) ibid. 484.——4) Abid. 697, 704, 1) lbid: 619. — 2) Ibia 
867 & 882. — 5) Ibid, V.55—57, —6) lbid. 86. 

32, 741—50, 794, 
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-1857, distituie pe. Protopopul din Tecuci, Iconomul Gh, 
Dumitriu «fiindcă: vorbeşte fără respect şi cu mare 
slobozenie». In Roman chema preoţii la Episcopie, :şi - 
îi amenință cu urgia lui, de iscălesc pentru Unire. - 
Postelnicul Hermeziu, fratele Episcopului, ţipă în gura 
rare că o:să, bată pe popi cu biciul, o să-i bage la gros 
şi îi goneşte din târg 1).. Cu. toate astea, după anula- 
rea alegerilor, P. S. Nectarie, Episcop al Sotiriopolei 
zi Locţiitor al Romanului, îşi pune semnătura, alături 
de Arhimandritul Bartolomei, Iconomul' D. Matcas; 
Iconomul St. Toboc, şi a altor mulţi preoţi din Roman, 
pe un act de adesiune la unirea ţărilor surori 2). - . 

In Ţara Românească, Nifon «se face susținătorul . 
stângaciu al unei păreri pe care clerul său în generai, . 
-2 desaprobă» ; serie Le Sourd, Baronului de Tallevrand.. - 
De aci confict între Mitropolit şi Ghika-Vodă, Caima- 
„cămul Tării Româneşti. La alegere, se fac chiar neo- - 
rândueli. Nifon, destitue. pe Directorul Seminarului, 
care se pune în fruntea - preoţilor unionişti 3). Filotei, 
Episcopul Buzăului, iscăleşte programul unionist. Acea- - 
sta scoate. din fire pe Nifon. Îl chiamă, la Mitropolie, şi : 
se ceartă cu el. Apoi, Mitropolitul se răsgândeşte. Pune 
pe nepotul său să-i aducă lume la Mitropolie, eare să-i - 

“ceară să bine-cuvânteze mişcarea. -li primeşte, îi bla- 
gosloveşte : şi apoi protestează, că au venit să-i șiluiască 
conştiinţa +). ! , i 

Calinic al Râmnicului, la 27 Aprilie 1857, trimite o 
circulară, protopopilor lui. «Poporul român nu-are de 
cât să ceără pe cale legiţimă viaţa politică şi naţională. 
Crucea, a fost semnul Unirii 5). 

Este aproape inesplicăbilă, sehimbarea lui Calinic, 
călugărul prea iubit de consulul rusesc. Se poate'să-l fi 
"convertit, Caimacamul. o NR 

Intr'un raportal lui Scarlat Cretzulescu, fost Ministru 
al Cultelor; Ghika-Vodă este învinovăţit, că a dat lui 
Calinic «50.300 lei, pentru pretinse reparaţii la seminarii, 
peste cei 71.690 lei, ce a mai luat odată». Este acuzat. 

Caimacamul, că în loc de a cerceta plângerea Directo- 
rului, a Spiritualului şi-a elevilor seminarului din Râm- 
nic, cari se tânguiau. că Episcopul nu le dă de mâncare, 

1 Ibid.1V 398, 979 & 1007. — 2) 1bid 1552, — 3) Ibid, V. 580, 
„393, 6123 8615, — 4) Did, IV. 200 & 334, — p) Ibid, IV, 448,
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- haine şi încălțăminte; a trimis plângerea lui Calinic, 
care a destituit pe ptofesorii estimaţi de oraşul întreg» !). 
Se pare -că -ăsta a fost chipul, prin care Alexandru 
Vodă-Ghika, a câştigat pe Episcopul Râmnicului, în 
favoarea Unirii. Oricum, Comitetul unionist, a adus mul- 
țumiri episcopilor din Râmnic şi Buzău, pentru senti- 
mentele naţionale ce au manifestat 2). e 

- Sentimentele ce inspiră Mitropolitul Nifon, Divanului 
Adhoc, se dovedesc cu ocazia întocmirii regulamentului 

„interior. Prin art. 7, se prevede că: «Dacă Presidentui 
nu va pntea sau nu va voi să exercite atribuţiile ce-l 
dau acest regulament, aceste atribuţii trec d'adreptul 
la Vice-Prezident. | 

La discuţia acestui articol, Ştirbey- Vodă, zice că nu 
inţelege sensul articolului. Propune un amendament, 
care tinde să se înlocuiască începutul articolului, astfel: 
Dacă Presidentul, în caz de boală sau de lipsă, nu va 
putea prezida. i 
Amendamentul lui Şţirbey, nu obţine însă decât nouă- 

sprezece glasuri şi e respins. Inaintea votului, a vorbit 
și lon Brătianu. El spune că, «fiindcă preşedintele « 
hotărât de mai nainte, desbaterea... devenind o chestie 
de personalitate, buna cuviinţă opreşte a se face în liber- 
tatea cerută» 2). Divanul din Bucureşti s'a închis ime-- 
diat ce în unanimitate, a declarat că Tara Românească. 
voeşte: 1) Garantarea autonomiei sale; 2) Unirea cu 
Moldova, întrun singur stat neutru, şi sub un sin- 
gur guvern; 3) Prinţ străin ereditar şi 4) Guvern 
representativ. .. . 

Divanul Moldovei, a intrat în amănunte. A întocmit: 
un adevărat proect de Constituţie. 

La 25. Octombrie, a votat că: «Religia domnitoare în 
România este religia ortodoxă a Răsăritului ; exerciţiul 
culturilor celorlalte religii recunoscute va fi liber, însă 

„cu restricţia prevăzută în capitulaţii». Acest desiderai, 
care consfinţeşte libertatea tutulor cultelor, — afară de: 
cel mahomedan, interzis prin însăşi capitulaţiile ţărilor: 
române cu Turcia,—a fost admis în unanimitate, de 
șaizeci de glasuri. Nici unul din clericii din Divan, nu au 
votat însă acest principiu; s'au abținut toţi*). Mai întăi 
au încercat să combată propunerea. A intervenit în 
discuţie Neofit Scriban. «Mitropoliţii noştri, şi cu dânşii, 
iot clerul au avut însă un drept şi mai mare, vreau 

  

1) Ibid. IV. 344—347. — 2) Ibid 934 & 966, —3) Ibid. VI. B.. 42. — 4) Ibid. VI. A. 190, Da |
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să zic purtarea de grijă exclusivă pentru sufletele fiilor 
lor». Ei.nu vor «ca libertatea altor religii, să poată a-i 
răpi fiib!). | 

A fost. combătut de Anastase Panu şi de Kogălniceanu, 
«Religia noâstră esie o religie de pace, de caritate, de. 
dragoste»; «nimeni nu are dreptul să impue cuiva altă 
religie» decât «religia după însuilarea conştiinţei sale» 3), 
Kogălniceanu arată că amendamentele susţinute de 
Dr. Fătu şi Neofit Scriban, «tind să ia românilor cea 
mai frumoasă pagină din istoria civilizaţiei, toleranța - 
religioasă». «Reforma cerută de trebuinţele secolului 
este combătută de vamenii trecutului şi de acei ce se 
pretind că ţin cârma progresului»): Cuvintele calde 
ale acestor doi oraturi, luminează atmosfera. Amenda- 
mentele sunt respinse. Representanţii celor ce voiau să. 
încătuşeze conştiinţele, vădit în minoritate, se abţin 
de Ja vot. | i 

La 14 Noembrie, ei isbutesc să înlăture desideratul, 
exprimat prin punctul IX-lea. El suna astfel: «Toţi 
pământenii, de orice religie creştină, se vor bucura de 
“toate drepturile politice, întocmai caşi pământenii de 
religia ortodoxă». In zadar spune Kogălniceanu «să nu 
lăsăm ideile strâmte, să ne conducă pe o cale strâmtă». 
„Am zis egalitate, am zis desfiinţarea privilegiilor, şi 
azi venim şi punem pe pământenii eterodoxi, într'o 
poziţie cu totul neegală». li roagă să se «gândească la ce 
va zice Evropa», «la ce armă dăm protivnicilor noştri *)p. 
Costache: Negri, sfârşeşte, amintihdu-le preceptul: «Ce 
vrei altul ţie să-ţi facă, fă şi tu altuia». 5) Manolache kos- 
iache, le cere cel puţin, dacă amână principiul dobân- 
dirii drepturilor politice pentru eterodoxi, apoi «acelaşi 
princip să-l aplice şi pentru toţi ortodoxii străini %)». 

A fost în zadar. Treizeci şi nouă de glasuri înlătură 
punctul IĂ. Au fost pentru admiterea acestui principiu 
drept şi liberal, treizeci şi cinci de deputaţi. În mino- 
ritate au rămas, toţi moldovenii de frunte, Kogălnictanu, 
A. Panu, P. Mavrogheni, C.. Negri, M. Kostache, L. 
Catargi, Malinescu, Teriachi şi între ei, Vlădica Ghe- 
nadie Şendre cu Neofit Scribaa. In majoritate niciun 
fruntaş al neamului, ci Mitropolitul Sofronie, Vlădicii 
Calinic Miclescu, Filaret Scriban şi Nectarie Hermeziu 
cu lconomul Matca 7). Acest vot, nu a împiedecat ca 

1) Bid. VL A. 105.—2) Ibid. 111. —3) Ibid. 112—3.—4) 
Ibid, 231, 935 & 938.—5) Ibid. 248.—6) Ibid. 249,—7) Ibid. 251.
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-b federaţiune între două state, 
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dreptatea.să biruiască. A făcut însă ca ea să nu vie din pro- 
Driul impuls al poporului.român ; ci impusă românilor, 
prin Convenţia dela Paris. O umilire ce nu i; merita, 
Moldova, care prin cei mai de seamă fii ai ei, susținuse 

_puse pentru reorganizarea Bisericei. Neatârnarea Bise- 
ricei româneşti de orice chiriarchie, înfiinţarea unei 
autorităţi sinodale centralei aceia ca mitropoliţii şi epis- 
copii să nu fie străini sau împământeniţi!). 
Divanul Ţării Româneşti, oprindu-se la cele patru 

puncte primite în unanimitate ; nu evitase numai să 
“se dea-pe faţă neînțelegerile de ordine internă, ci reven- 
dică pentru Principate, dreptul de a-şi da ele, după 
Unire, o constituţie. Divanul Moldovei, emițând desi- 
derate speciale, recunoştea, implicit, puterilor streine cali- 
tatea. de a octroia României, statul său organic. Majori- 
tatea acestui Divan, arătând că înţelege ca «numai 
românii şi cei legiuiţi împământeniţi de religie, orto- 
doxă, să se bucure de drepturile politice2);» îndritui 
Conferinţa să se substitue românilor; -ca să impue o 
constituţie—Convenţie—Principatelor. Nici vorbă, nu e 
în Convenţie de dinastie streină. Unirea era redusă la 

A 
_Rămânea acum, ca românii să facă ei, Unirea. Au 
tăcut-o, alegând: Domn peste amândouă principatele, pe 
Colonelul Cuza. Lucrul nu a mers uşor. In Moldova 
Caimacamia cea urmat lui Vogoride, în majoritatea ei 
era unionistă. Vasile Sturdza şi Anastase Panu, au 
meritat recunoştinţa naţională, pentru acţiunea lor, în . 
Caimacamie. Informaţi, că alegătorii sunt puşi să jure, 
că vor vota pentru candidaţii ce nu inspirau încre- 
derea partidului naţioral,, ei.cer Mitropolitului să ea 
măsuri. La 11 Decembrie 1858, Mitropolitul Sofronie, 
prin. carte pastorală, desleagă pe toţi alegătorii, de jură- 
mintele ce vor fi făcut, în vederea alegerilor 8). 

Cu mirare dar, primesc ei, în ziua de | Ianuarie 1859, 
2 adresă a Mitropolitului, care anunţă 6ă «nu va putea 
deschide o adunare, a cărei înfăţişare se află pătată de 
abateri şi violenţii». I-se răspunde însă, că Mitropolitul 
nu are cădere să deschidă Adunarea, asta fiind dreptul 

1): Ibid, 160, — 2) ibid. 222, — 3) Ibid. VI, 12%, 

. 

ifecare având Domnul. 

+ 
î
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şi datoria Caimacamiei, De nu va veni la deschidere, 
«Adunarea v va prezida deputatul cel mai bătrân, până 
la alegerea Vice-Preşedintelui». Sofronie atunci dă îndă- 
răt. Anunţă «că îndată ce sănătatea îl va erta, va veni 
să presideze». | ” a 

Cu toate astea, la deschiderea Adunării, trimete un 
protest, în care îi cere ca nu-şi începe lucrările prin 
Jicnirea demnităţii clericale». Deputaţii, îi trirnit o.comi-- 
siune, însărcinată să-i deschidă ochii, asupra nepatrio-- 
ticei şi ilegalei sale atitudini!). a 

Victor Place, raportează lui Valewsky, că la alegerea 
lui Alexandru Ion Î, au fost de faţă toţi consulii, în 
uniformă, afară de Agentul Austriei, care nici nu a tri- 
mes pe cineva să-l represinte. In. schimb, Mitropolitul, 
din abţinerea căruia se spera .invalidarea alegerii, a 
prezidat Adunarea. Ba a ţinut şi o mică cuvântare, 
care â făcut bună impresie?) i a „i 
"Când ştim, ce trecere avea Anastase Panu, la Mitro- 

polit, când Director al Milropoliei era Panaiotache Panu;. 
revenirea Mitropolitului la sentimente mai bune, se ex- 
plică. Câştigareă lui de către Mihai-Vodă Sturdza, 
nu se poate explica altfel, decât prin aceea că în juru-t 
mişunau, cei ce aveau un nesfârşit devotament pentru: 

“persoana lui. Sturdza. Oamenii ce făceau pe unionişiii,. 
din ordinul şi spre a face jocul Rusiei. 

La Bucureşti, Nifon, făţiş continua să joace acelaşi 
joc nesimpatic. In Adunarea Electivă, partidul naţional 
avea treizeci de voturi. Treizeci şi trei, dintre aleşi, erau 
adversarii. acestui partid. Şapte deputaţi din maJo- 
ritate, urmau pe Stirbey-Vodă. Restul erau partizani 
ai lui Bibescu-Vodă «bănuit a fi rusofil, şi care are la 
ordinea lui pe marii propietari şi o mare parte a cle-. 
rului».3) La deschiderea Adunării, cere cuvântul Prinţul 
Dumitru Ghika şi' Mitropolitul îl împedică a vorbi.. 
Alexandru-Vodă Ghika, îl apostrofează violent pe Mitro- 
polit. Aşa numai, Nifon, se învoeşte să dea cuvântul lui- 
Beirade Mitică care, caşi Vodă Ghika, era ințeles cu 
partidul naţional î).:A trebuit ca, bătrânul Ghika-Vodă- 
să intervie pe lângă Colonelul Barbu Vlădăianu, şi să-l 
îndemne a refuza să tracă în cei adunaţi în curtea 

„ Mitropoliei ; pentru ca, la 24 lanuarie, unamitatea Adu- 
+ 

  

1) Did. VIII, 406, 148, 164, 933—249, 287, 312-& 338, — 9), 
Ibid. 230, —3) Ibid. IV. 394. — 4) Ibid, VI, 379.
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nării să aleagă de Domn al Ţării Româneşti, tot pe 
Cuza. aa | ! 

Mitropolitul Nifon, şi-a pus pe telegrama către Dom-. 
nul Moldovei, iscălitura ce era gata să aplice pe adresa 
către Barbu Vlădăianu, ca, să ceară oştirei să curețe 
„curtea Mitropoliei, de cei ce prin vociferări, cereau 
deputaţilor să aleagă pe Alexandru-lon Ia! Moldovei 
Domn al Ţărei Româneşti.“ Ă 

Aşa, s'a făcut Unirea. 

lui



CAPITOLUL XVI 

CUZISMUL 

Î 

Ca şi losefinismul austriac, cuzismul românesc este 
o rătăcită rezolvare a relaţiunilor dintre Biserică şi Stat. . 
Alexandru-lon I, ca Domn al Ţării Româneşti şi Mol= 
lovei, este pus de la început în faţa unor probleme, 
ce cereau o.deslegare cât mai urgentă. Am văzut cum. 
de la 1821, toâte guvernele româneşti, se plâng îm- 
potriva chipului cum grecii, administrau  monastirile 
închinate. În Convenţia de la Paris, se prevede aplana- 

- rea acestui conflict prin arbitraj. C8stache Negri, Agentui 
Principatelor la Constantinopole, primeşte însărcinarea 
să trateze chestia cu Fanarul. Cu toată semeţia gre- 
cească, este probabil că s'ar fi ajuns la o înţelegere; 
-dacă Locurile de Jos, nu s'ar fi bizuit pe Rusia. Mona- 
stirile inchinate, erau un prilej pentru muscali, de a-şi 
întinde influenţa în Orient, şi de a se amesteca în 
afacerile interne ale României. La 1857, Rusia stăruise 
de Mitropolitul Moldovei, să nu execute firmanul în ce 
priveşte. monastirile închinate,. şi să le considere ca 
fiind în afară de Stat. |) » 

La 1848, «se nădăjduia că Rusia îşi va cumpăra de 
veci monastirile cele bogate şi multe ce sau închinat 
Locurilor de Jos. Va despăgubi pe Stat -cu' 15.000 + 

3 

  

1) Sturdza. Acte şi documente relat, la Ren. Bom. IV. î. 

Li
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pe aa, şi vă dărui locurilor sfinte tot atâb. Așa cei 
puţin scrie unul din Bucureşti. !) 

Până atunci, Rusia ţinea un focar de propagandă 
rusească, la Neamţu. Monastirea Neamţului, cea mai 
veche monastire moldovenească, din sec. XVIII, ajun- 

sese a fi stăpânită de muscali. Paişie era cîn fundul! 
inimei şi înainte de toate rus. Când fu numit ocâr- 
muitor al Monastirei Dragomirna, sosi acolo însoţit de 

64 călugări ruşi, pe care îi stabili, în chiliile călugărilor 
români, izgonind pe aceştia nu numai dintrânsele, dar 
şi din monastire». El cintroduse, atât la Dragomirna, 
cât şi la, Secul şi la Neamţul, liturghia în limba. sla- 

-vonă). Stareţii ce i-au urmat, au fost mai mul, ruși, 
“ori ruteni.) Monastirea Neamţul şi Secul, de la Paisie, 
era o congregaţie de' douăzeci şi unu de monastiri şi 
schituri, în care trăiau 1200 de paisieni, pe care ii câr- 
muia Starețul din Neamţu şi administra şaptezeci şi 
două moşii, cele mai frumoase din. Moldova. Venitul 
acestei monastiri, din sămi se vede că era un: milion şi 
jumătate de lei. «Neorânduelile şi abuzurile nu conte- - 
“miau în monastire; domnia un adevărat jaf, în ocârmu- 
irea averii», o spune un Locotenent de Mitropolit.) 
Ca să se închidă ochii la jafurile acestea» monastirea 
aveă, «un paragraf secret». In «ştiinţă de taină» aflării 
că întrun singur an, Vodă se înfruptă cu 6900 +, și 

20,000 de lei; 50,000 lei şi 4600+, luă Mitropolitul ; 500 += 
Episcopul Romanului, al Huşilor 200; iar Kogălniceanu 

„ca «Vechil General al monastirei» primeşie din aces: 
paragrâf 1600 +. Tuturor acestora li se trimit cu ne-- 

- miluita, vin, căprioăre, brânzeturi, fân, orz, ovăz şi 
altele.*) - | 

Indărătnici nu sunt paisienii, de cât când e vorbă 
de cheltuit pentru binele obştesc. Este cu neputinţă a-i 
face, să întreţie «seminaria» proectata de Domn, încă 
“din 1843. Fac pe dracu în patru, să închidă şi gimna- 
ziul ce ţineau în Târgu Neamţu. o 

Sub Caimacămia lui Balş, capătă şi învoirea aceasta. - 
«Fără a-perde vreme, călugării trimiseră de sârg, în 
aceeaşi zi, emisari la Târgu Neamtu: gimnaziul şi 
înternatul fură închise, elevii daţi afară şi lăsaţi fără 

1) Subenburgische Wochenblatt No. 15 din 21 Fevruarie 1845. . 
2) Radu Rosetti. Conflictul dintre Guvernul Moldovei şi Mo- 

nastirea Neamţului. Estras din Analele Academiei. |. 3.—3;- 
lbid. 20. — 4) Radu Rosetti..Op.cit. 158—9.
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adăpost şi fără hrană pe uliţi, în mijlocul unei ierni 
crâncene. Mila târgoveţilor cari primiră şi ospătară pe 
copii, în casele lor, până la venirea părinților, îi scăpă * 
de. primejdia de a suferi de foame şi de frig. Unii din 
copii, lăsaţi pe drumuri de călugări, găsiră adăpost şi 
“hrană la ovreii din FPârgu-Neamţu».!) Starețul Ghera- 
sim era «cu totul expus influenței ruseşti» ; iar «mu- 
nasţirea îf? deplină decadență intelectuală . şi eco- 
numică?). | Du 

Nici celelalte monastir; pământene, nu erau mai bine. 
«Pretutindeni aceleaşi. abuzuri şi aceeaşi stare: jaf din 
partea proestoşilor, mizeria cea mai mare pentru călu- 
ării şi călugărițele de rând» 3). «Reputația călusărițelor 
in Moldova este aşa de bine stabilită, încât cu zâmbet 

răutăcios este întrebat despre o vizită “la monasti- 
» rele lor». «Multe au fost călugărite cu sila. Aşa spun 

. ele, poate numai ca să scureve şi să explice dezordinea 
lor», raportează Poujade:). «Bibliotecile an dispărut de 
mult din monastiri, şi călu. ării dau dovadă de o igno-. 
ranță desăvârşită». «Corupţia pare însă să fie printre 
ei .0 excepţie, dar este aproape generală între călugărițe. 
In Moldova, scandalul:e mai făţiş şi mai revoltător. 
Şi ca să spunem lucrurile pe şleau, aceste femei, ne- 
vrednice ase numi călugărițe, nici nu scapă de conse- 
cințele destrăbălării lor). Aşa, serie Becard lui Wa-: 

* lewsky5). - 
Monastirile închinate, erau pustii. Egumenii, le lăsau 

-să se ruineze cu totul. Ei nu se interesau decât, de 
moşiile şi ecaretele, pe care le exploatau. Depravarea 
“acestor călusări lacomi, întrece însă orice închipuire. 
La Horez, până azi se vorbeşte de Hrisagt, Egumenul 
care trăia 0 viaţă, pe care i-ar fi invidiat-o cej mai afe- 

| iat paşă turcesc.  -«* | Aa 
«Mitropolitul şi episcopii, aleşi de . optzeci de boer: 

- pe bani sunători, nu au nici o cuvioşie», asigură |. C. 
Brătianu). -. Sa 

Grigorie- Vodă Ghika al Moldovei, într'un memoriu 
adresat Conferinţei din Viena, arată că car fi de dori: 
ca Mitropolitul şi episcopii să nu mai facă parte dir 

4) Did. 32. 2) Ibid. 30 & 440. —3) Sbid, 52, — 4) Hurmuz. 
Act, şi Doc. relat.-la Isi. Rom. XVIII. 307. — 5) Sturăza, Act, 

rel. la Renaşt., Rom. IX. 60, — 6) Ibid. ll, 166—9, 
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Pisa cu du care ate mi nisiupică 
gmaiiirea, clerul adică, să 

denţa lui să:fe stearpă, 
itâna acestei decadente. a 

  

    A 

în | 

ie decăzut d asa grăd, încâ 
"dacă: iv irăafacă oare. „Dia 
"elerală “cultul pierde''ăi ăstigir] luidumnezeesc, ca 
să: se/scoboare 'la prâse 'vopilăreşti şi: cu, totul mate- 

" tiale>:degenerând. înti ati ruşinos târg lucrurilor 
:* celor mai sfinte»; proclamă. Prinţul Dumitru Ghika, 
fati'un memoriu, seris'în'limba, franceză 2. Popii se bat 
:"pe-lumânări și:testemnele, la i omormântarea, uit. Balş, * 

„ Caimacamul Moldovei 5). . 
“Liocaşurile divine», spune H. Desprez, în La, Moldo- 

Valachie et le rouvement roumain; «sunt căminurile 
xivtuţilor nefolositoare şi viţiilor degradatoare». a 
Pentru a; vindeca, acestă plăgi, guvernele co se succed 

dela: 1859-66, lucrează, legiuesc ș și! inpun o nouă stare n 
bisericească. --: 
Departamentul. Cultetor, oxicâte nereguli s& vor. a 

“făcut în Minister, face o administraţie mult mai cinstită. 
Scoţând pe sreci din monastiri Şi - limba grecească din . 
biserică; regimul; cuzist are toată tara cu el. Răspun- 
zând demn şi româneşte, la protestările de peste hotare, | 
Domnul. ia .nota dreaptă. Greutăţi nu-i. face în, tară, a. 
“decât numai Sofronie Miclescu. - 

La 20 Iunie 1895, Margotti, raporta. din aşi, hui. 
Kreucheley: «îia 15 curent, Măria Sa.a; Gat: cârjea ar-.. 
hierească Episcopului Hușilor, un călugăr dela Neamţu, 
din: familia Miclescu: se. spune că e un nărod (nigand). 
dar, 950.000 lei Vau: făcut înţelept. Când i-au pus mitra 
pe cap, i-a ajuns până la nas;; a fost un râs mare»). 

- Dela 1851, era Mitropolit; Se credea âtunci, că Mitro- 
polit: se. va alege Veniamin itosetti,. Episcopul Roma- 
nului, Progresiştii. însă erau în contră-i ; din pricină că 
se arăta: protivnic . lumizării clerului, şi tăcea abuzuri.. 
mari cu hirotoniile. Rusia, îi: eră, şi ea, potrivnică. Aşa. 
că, pe, neaşteptate, ajunge Sofronie Mitropolit. EI intră; 
pe dată în conflict cu Cuza. Eşit din *Monastirea Neamţu, 
rusofil nare; neincetat dase ajutor paisienilor, în lupta 

     
   

   

  

1) 1bid, 1X. 580, 9) Anul. 4848 în Principatele; “Române, 
IV. 670. — 3) Sturdza. Op. cit. IV. II. —%9 Harmuz. Act, şi, 
doc. relat. la Ist, Rom. X 356. ta | 
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Jor cu Statul şi.neamul românesc. Ajutorul lui Sofronie, 
- “e drept, nu era gratuit, «După arătările părinţilor din 

monastire, Mitropolitul at 'mai fi propus, starelia şi 
„tmui călugăr Gherontie, în schimbul unei sume însem- - 
„nate de bani (30-—50.000 de salbeni)» 1). 
"Şi când guvernul inţră fătiş pe calea reformii adrai- 
_Aistraţiei bunurilor bisericeşti, paisienii şi Solironie iau 

» tăţiş,poziţie. Limit în. Rusia pe leromonachul Teofan 
Christea, cu înputernicire în scris din părtea -Mitro- 
politului; «să mijlocească la împărăteasca. rosienească 

;. cârmuire, ca -să scape sfânta biserică moldovenească 
de căderea ce i-se: păteşte, şi apărarea drepturilor mo- 
wastireşti în deobşte» 2). ?ar la .20 levruatie 1860, îi 
„serie «să silească întru toate, spre.căpătarea hotărârei 

in sprijinul“sfiatelor canoane» ?). Comitea astfel un act 
pesepsit de legile. penale. Prin protestările lui, în tară, 
contribui la învrăjbirea spiritelor. 
-„ Ca să puc capăt scandalului, la 7 Noembrie 1650, 

» Mitropoliiul, ceste suspendat din funcţiile sale, peatru 
“abuzul ce a tăcut -de puinrea sa spirituală» . 

„„. Sofronie re pusese absolut în calea Statului. Afurisea 
clericii cari primeau însărcinări publice, excomunica 
pe cei ce învață muzica vocală în biserici?). 

».. Capetele de acuzare ale guvernălui, sunt abuzurile ce 
__ făcea cu hirotoniile, şi la despărțenii. 

__“ Dela 1859 «hirotoaiile nelezale îşi urmau cursul chiar 
în Iaşi. Unele biserici ajunsese să fie adevărate fabrici 
de preoţi. La Biserica Patruzeci de Sfinţi, se hirotoneau 
câte un preot şi.câie un diacon de trei ori, pe fiecare. 
săptămână» €), * a 

A urmat o corespondenţă între Mitropolie şi Minis- 
terul Cultelor. Au fost discuţiuni în Cameră. In cele 
din urmă —mi-a povestit lucrul răposatul Dumitru 
Sturdza însuşi — Ministrul Cultelor, informat că se fac” 
hirotoniile noaptea, pe intuneric; sa dus singur, tiptil, 

* la biserică. Când s'a sfârşit slujba, a eşit dintr'o strană 
dia fund, Şi a mers să -sărute mâna Mitropolitului, care 
înpărțea anafora. A holbat ochii, Sofronie Miclescu. când 
a înțeles că Mitiţă Sturdza, l-a prins. A făpăduit solemna, 
că încetează. Dar nu sa ţinut de vorbă. «Se poate zice, 
fără a exagera, că divorţurile se vindeau la Mitropolie. 
Părerea bine acreditată în ţară, era că însuşi Mitro- 

  

D RaăufBosetti. Op. cit. 26, — 2) Ibid. II, 69, — 3) Ibid. 70, 
4) Ibid. 89, —- 5) Ibiq. 75. —6) lhid. |, 48. 
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'politul, ia parte.la nelegiuitele foloase ce le. realiza 
Dicasteria.) | 

Cu toate astea, Adunarea dă un vot de: blam lui 
Kogălniceanu, tocmai pe chestia suspendării Mitropo- 
litului. Adevăr este că arestarea lui, din biserică şi deţi- 
'nerea sa la -Slatina, emoţionase publicul. Vodă însăr- 
cinează pe Anastase Panu cu formarea noului cabinet, 
în care Dumitru Sturdza intră la Culte. Ministerul 
s'a constituit la 17 lanuarie 1861; şi a douazi, el ob- 

"ţine, dimisia Mitrupolitului. Pentru 15 Fevruarie, erau 
convocați doisprezece arhierei, să-l judece. Se -spune, 
de cei din timpul acela, că Arhimandritul Varahi) Lateș, 
Directorul' Mitropoliei, remiţând guvernului un catastif 
al lui Sofronie, în care erau trecute sumele ce încasa 
în chip nelegiuit; a dat lui Sturdza, mijlocul să obţie 
dimisia aceia. Camera i-a votat chiar o pensie de 
200 galbeni pe lună, dimisionatului Maropolit. 
Ori şi cum, enerbia guvernului, pune pe gândur. şi 
pe ceilalţi. Nifon, la Bucureşti, este prevestit, de ce 
soartă îl adasiă, dacă va face greutăţi stăpânirii. 

In 1860, Statul impune monastirile la o taxă de 10*, 
asupra, venitului. Dela Aprilie 1862 trece la Minis- 
terul Finanţelor, casa centrăâlă a averilor. bisericeşti, 
pe care o -contopeşte cu Casieria Centrală a acelui 

inister. > 
Toate aceste dispoziţii, tind la.resolvarea chestiunii 

mo'astirilor închinate, prin ţară, Asta însă nu voiau 
” grecii. Patriarhul lerusalimului protesteară la Poartă 
„şi la ambasadele puterilor garante. - MareleVizir, tele- 
grafiază lui Vodă. «Este suprizător, spune Ali-Paşa, 

“ca guvernul -Alteţii Voastre, să se apuce să hotărască 
dela sine o chestie, care a fost obiectul conterinţelor 
din Paris». | | | a 

La 94 lannarie 1862, în Mitropolie, se cântase întrş, 
strană yreceşte; Incru ce indignă publicul. «Româ- 
nul» din 31 lanuarie, protestează în potriva acestui 
fapt. La telestama Vizirului, guvernul răspunde, oprind 
cu desăvârşire a se întrebuința limba erecească în bi- 
serici. Egumenul Schitului Visantea, este distituit fiindcă 
nu se supune ordinului. Rând pe rând, sunt dest.- 
tuiți Ata-asie S'areţul .dela Cotroceni, Arhimanâritu! 
Policarp dela Mihai Vodă, Nil dela Floreşti, ghermanos 

  

1) Lbid. 11. 14—15.
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din Mărgineni şi în fine toţi egumenii din Caşin, Tazlău, 
Frumuşica, Soveja, S. Sava, Galata, Barnovsky, Nico-.. 
rița, Cetăţuia, Bârnova, Probota, Popauţi, S. Ion Chri- 
sostom, Bistriţa, Răchitoasa, Tastici, Golia, Trei Ierarhi, 
Bărboiul şi Frumoasa. Aceste destituiri încep a curge. 

' din Iunie şi până la 10, Septembrie*1863. Ele sunt opera 
cabinetului N. Kretzulescu. La 3 Noembrie, Kretzulescu 
e înlocuit cu Kogălniceanu. La, 11. Decembrie, Camera 
votează legea, prin. care Statul secularizează toate ave- 
rile mitropoliilor, episcopiilor şi monastirilor din țară. 
Se dispune prin astă lege, locurilor de Jos un aiutor. 
de 8; milioane lei, care va constitui un fond, al cărui 
zenit se va întrebuința numai pentru întreţinerea, bise- 
ricilor din Orient. Zece milioane, vor sluji la întemeerea 
anui spital în Constantinopole. Spitalul se va admi- 
nistra de doi epitropi. ai Statului român şi doi epitropi 
zi locurilor de Jos. . : | 

Legea aceasța a stârnit un entusiasm general în ţară. 
- Nifon, ca President al Adunării, o binecuvintează ; şi la 
22 Decembrie, ca Mitropolit, slujeşte un Te Deum de 
mulţămită, pentru că legea secularizării a fost sancţio- 
nată de Domn!)). o B. 

Grecii însă, nu se dau bătuţi; şi ar fi fost ascultați 
de Austria, Rusia, Anglia şi Prusia. Napolen II, era 
însă arbitrul Europei. Împăratul Francezilor, a în+ 
pedecat puterile, să intervie. Faţă de monastirile închi- 
nate, măsura cra dreaptă şi echitabilă. Grecii. pretin- 

-„deau că li .se dăruise aceste averi, de ctitori. Din 
cercetarea documentelor reiese însă, că. gi nu aveau 
dreptul decât la încasarâa escedentelor anuale. Inchi- 
narea, este supunerea unei persoane morale, sub scutul 
şi .priveghera alteia, în' scopul tocmai ca așezământul 
închină, să fie mai ţrainie. Persoana morală a mona- 
siirilor, o constitue nu clădirile, ci obştea călugărească. 
Grecii, însuşindu-şi averile acelor monastiri, nu numai 
că lăsară a se ruina clădirile sfinte, dar desfiinţară 
obştiile călugărești. Astiel monastirile închinate, pier- 
duseră calitatea de persoane juridice. Avutul lor, era 
prin urmare de drebt al Statului. Luând în stăpânire 
averile acestea, Statul nu seculariza nimic. Întra nu- 
mai de fapt, în posesia unor averi, asupra, cărora era 
de drept proprietar de atunci când, Locurile de Jos, 

2) Monitorul Oficial No. 256/863, - 

” 
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rin năruirea “bisericilor şi risipirea obştiilor, făcuse să 
dispară persoana morală, cărora 6le aparțineau. 

“Altă este însă cu averile chiriarcale, şi ale monasti- 
rilor pământene. Mityopolia, episcopiile 'şi monastirile- 

astea, aveau şi au încă personalitatea 'lor. juridică. Că - 
chirarşii şi” stareţii, administrau rău-averile lor; este 
mai presus de orice-diseuţie. Dar atât nu justifică o" 

„ spoliațiune. Pentru ave ile date de Domnii Țării, adică 
de Stat ;-se poate zice că Statul care dase aceste moşii, 
ca o subvenţionare a. Bisericii, era în drept să-i reia - 
ce era al său, și să âjute altfel Biserica, cu din budge- | 
tul Statului. Dar însuşirea averilor hărăzite de altii, at 
se poate justifica. SE 

Statul, ori care ar fi, are dreptul să controleze ges- 
tiunea, aşezămintelor din hotarele lui. Poate chiar legiui . 
anumite norme 'de administraţie, pentru așezămintele: 
particulare de orice soi; dar confiscarea âverilor, aşa. 
cum s'a făcut la 1863, nu e îngăduită. | N 

la scuzarea actului se poate invoca aceia, că numai 
aşa se putea, atunci, ajunge la desrobirea pământului 

Gb greci. Totuş nu e zis, că nu sar fi pututşi 
altfel. Printr'un proces în faţa tribunalelor române, Statul 

tea să revendice averile ce Locurile de Jos, dețineau 
ără cauză, ori prin violarea condiţiunilor închinărei. 
Jaful şi decadenţa, din monastirile : pământene, se 

putea îndrepta. a tot cazul, se inpunea ca, din averile 
acelea, să se constitue un.fond, care, administrat cinstit 
putea servi atât Biserica, cât şi Statul. | 

Din nenorocire, Mitropolitul Nifon şi episcopii nu 
aveau nici autoritatea morală, nici priceperea trebuin- 
cioasă, ca să propue soluțiuni acceptabile. pu 
Regulamentul pentru regularea : schimei monahale, 

arată că guvernul voia distrugerea mhonahismului. Oprind 
pe bărbaţi a se călugări înainte de 60 de ani, şi pe femei 

„înainte de 50, silindu-i să renunţe atunci la pensiile ce 
vor fi având); se făceau imposibile noi călugării. Monas- 
tirile, transformate în ospicii, aresturi, scoli sau spitale, 
arată lămurit cuzismul, un adevărat, iosefinism,-care în. 
sec. A VIII, a încercat distrugerea monahismului în sta- 
tele Casei de Austria. Risipa, jaful, ce s'a făcut în 1864, 
întrece: orice se poate, închipui. Călugării ascundeau, 
ȘI îşi însuşeau tot ce puteau ; irpiegaţii Statului la fel. 
A rămas de pomină, faptul că Dumitru Bolintineanu, 
Ministru al Cultelor în epoca seeularizării, nu s'a îu- . 
bozătit. În schimb, ori câte abuzuri San pri tace ta 
x
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urmă, de funcționarii Ministerului; ele nn sunt, decâi 

o: palidă 'umbră a celor ce. făceau călugării. . 

O lese absolut :conirarie spiritului bisericesc, este De- 

cretul Organic pentru înființarea unei autorităţi sinodale 

centrale, din; Decembrie 1864. Se aducea la împlinire 

- —dragă Doamne — desideratul Divanului Adhoc. Fiecăre 

eparhie, are un sinod prezidat. de chiriarc, şi din care . 

fac parte episcopii. titulari, trei. deputați desemnaţi: 

de Sinodul General, dintre clerici, saa mireni; şi 

Rectorul Seminarului. Sinodul General, cuprinde pe ioţi 

chiriarşii din Principate, episcopii titulari. Şi câte "trei 

deputaţi aleşi de clezul fiecărei eparhii, dintre clericii 

său mirenii cu vază. Acest Sinod tăeneral, între altele, 

are dreptul a hirotonisi pe mitropoliți şi episcopi, şi 

judecă conflictele dintre episcopi şi mitropoliți; adică 

chestiuni pe cari canoanele şi dogma, 'le rezervă 

„ eselusiv Episcopatului. O organizare absolut anticano- : 

nică, o concepţiune -a sietnicilor ardeleni dela Minis- 

terul Cultelor. Laurian, Papiu Ilarian, Maiorescu, Aror 

Florian, Bărnuţ; „toţi eşiţi. din seminarii, toţi — mai 

“mult sau mai puţin — în răzloi cu, Biserica şi cu 

„Episcopatul. Ei erau singurii oameni cari aveau Cunoş- 

__tinţe bisericeşti; din nenorocire erau toţi porniţi. [i stă- 

-pânea un dub, ce numai bisericesc nu -a fost. ie 

“Totuşi Episcopatul, sa resemnat. “Toţi episcopii au 

„luat parte la lucrările acestui sinod anticanonie. Ba 

fraţii Scriban, au reclamat consulilor, în potriva guver- 

“nului care i-a înpedicat să asiste la şedinţele acestui 

Sinod General 1). Se duceau să protesteze în contra 

«legei pentru numirea de mitropoliți şi episcopi eparhiotți 

in România». .. DR Pi i 

in 1864, afară de Mitropolia Ungro-Vlabhiei; si 

Episcopia Râmnicului; toate, 'celelalte eparhii vădu- 

'viseră, Ele-erau cârmuite de episcopi titulari, ca locote- 

nenţi ai eparhiilor. Se impunea,prin urmare, aşezarea altor 

chiriarsi. Dispoziţiile din Regulamentul Organic, nu se 
mai puteau aplica, fiindcă Regulamentul fusese abro-. 

gat prin Convenţia dela Paris. Incă mai putin, putea fi 
vorba de o alegere, după normele Firmanului din 1851. 

Trebuia o lege nouă. Legiuitorul şi-a pus atunci între- 
barea, cum este mai bine, episcopii să fie aleşi, ori nu- 
miţi de Domn. | a] 

După canoane, episcopul se desemnează de sinodul 

DN, Dobrescu, Stuaii de' Istoria Bis. Rom. Cont. 193... - 7 
. 
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mitropoliei; şi cel ales, se hirotoneşte arhiereu în public, 
pentru ca poporul, inainte de hirotonie, să arate deare 
ceva, în contra celui ales. Mai târziu episcoșii, au fost 
când : aleşi, de popor şi de cler, când nurniţi de gu-: 
verne, ori de arhierei mai mari. La 1864, în Rusia, 
episcopii îi numea Împăratul. In Turcia, Patriarhul ; şi 
erau confirmaţi de Sultan, În ţările române, în sec. XIV, 
episcopii îi a numit Patriarhia. Apoi au fost când aleşi, 
când trecuţi din scaun în scaun, după anumite norme; 

„când traşi la sorţi, ori numiţi de Vodă. Alegerile în 
ultimele decenii, dăduseră loc la intrigi-şi turbu- 
rări. Hotărât, cea mai nimerită era, şi poate este încă, nu-. 
mireâ de către unul care îşi ia asupră-şi răspunderea. 
Aşa a crezut guvernul din 1844, aşa a voitParlamentul. 
Legea a fost sancţionată și promulgată, la.timp. - 

În puterea acestei lezi, Vodă numeşte pe Calinic Mi- 
“clescu, Mitropolit al Moldovei.  Atapasie Stoenescu, 
“Episcop al Troadei, e numit la Roman; Ghenadie la; 
Argeş ; Dionisie Romano, al Trianopolei, la Buzău ; losif 
Gheorghian,:la Huşi; şi Melchisedek Ştefănescu, Ja Is- 
mail. Trebue mărturisit, că.guvernul, s'a oprit la cei 
mai de seamă arhierei. Calinic Miclescu, cu educaţie 
boerească, energic, intelient, era indicat la Mitropolia 
Moldovei. Atanasie Stoenescu, făcuse bune studii la 
Pesta, era inteligent, luase parie la mişcarea dela 1848. - 
Fgumen la: Sadova şi profesor la seminarul din Râm- 
nic, se distinsese. Episcopul Argeşului, trecea drept un 
orator de mare talent. Dionisie Romano, autodidact, era 
naţionalist mare. Ca Stareţ la Neamţu, încearcase să 
introducă în lavra aceia regulă, cultură şi sentimente 
româneşti. Melchisedek, era cel mai cult şi mai inteligent, 
dintre toţi. Fusese Ministru âl Cultelor în Moldova, în 
cabinetul 'lui Kovălniceanu. Gheorghian,” fost diacon 
la capela din Paris, avea. cultură generală apuseană, 
şi sentimente delicate. Scribăneştii, s'au simţit însă ne- 
dreptăţiţi. Neofit Scriban, era, dela 1862, Lototenenţ, al 
Eparhiei Argeşului. Contimporajaii, spun că un moment, 
a fost vorba chiar să fie pus Mitropolit, în locul lui Nifon; | 
dâr că la Antim, unde stătea şi unde a venit Kosăl- 
niceanu, să ia înțele:re cu el, a isbucnit între amândoi 
0 ceartă mare, pe chestii mărunte. De atunci Seribăneştii 
Şi partizanii lor, au luat fățiş atitudine în contra'cuzis.- 
mului. ŞI findcă aprobaseră secularizarea, luau parte în 
Sinodul General ; încep lupta contestând canonicitatea, 

„ episcopilor numiţi de Domn, conform legii. Nu aveau
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pic de dreptate; dar Patriarhia căuta un pretext, ca 
să rupă cu Cuza. Partidele istorice, înţelese asupra 
detronării lui, sunt încântate că Vodă, are o greutate 
mai mult de învins. Se încinse un scandal, cu proporţii in- 
ternaționale. Gazete, broşuri de sensaţii, discuţii pătimaşe, 
ţin atenţiunea publicului deşteaptă. Patriarhul trimite, 
în Bucureştii, un delegat, să cerceteze pricina. In: cele 
din urmă, rupe relaţiile canonice. Fanarul, ar fi vroit să 
fie urmat de Biserica Ruseas*ă şi de cea din Elada. La 
Petrograd şi în Atena, unde nu-i ustura atât, secula- 
tizarea, oamenii sunt mai prudenţi, mai iubitori de pace. 

Gazetele ruseşti, ca şi cele greceşti, pretind că ar 
fi fost vorba de unirea Bisericii Române cu Roma. Nu 
avem nici o dovadă. «Se prea poate însă că din cauza 
relaţiunilor încordate dintre guvern şi Patriarhie, în . 
urma secularizării ; precum şi din cauza opozitiei Pa- : 
triarhului la constituirea, Bisericii Române, să se fi găsit 
vreunul dintre guvernanţi, care să fi ameninţat cu tre- 
cerea la Unire» 1). ” 

In 1863, a fost vorba de introducerea calendarului 
gregorian, lucru la care se gândise altădată şi Ştirbey. 
Guvernul face stângăcia, să defere chestia clerului. 
întreabă, pe .Mitropolit «dacă chestia calendarului este 
cestiune dogmatică, sau o cestiune pur ştiinţifică ?y.. 
_ La 12 lanuarie 1864, comisiunea, compusă dia Calinic 
Miclescu, Dionisie Romano, Melchisedek Ştefănescu, 
loanichie a] Evantiei, Atanasie al. Troadei, Arhiman- 
dritul Ghenadie, losif Naniescu, Onufrie Sinaitul şi 
Veniamin Catulescu, se adun la Mitropolie, sub pre- 
şedinţia lui Nifun. Ei răspund că chestia calendarului 
«este o chestie curât de ştiinţă astronomică... care în 
biserica ortodoxă; a devenit ca o dogmă». Semnatarii 
nu au înţeles că nu pot fi dogme, şi quasidosme; şi 
că dogmele nu sunt, nici nu pot fi în contradicţie cu 
ştiinţa. Tot aşa cum guvernul, nu a ştiut că chestia 
calendarului, este o chestie de Stat, în care Biserica 
nu a avut niciodată cuvânt. Se svonise că a venit din 
Constantinopole P. Borre, în chestia calendarului. Ion 
Heliade Rădulescu, se arăta un înfocat apărător al calen- 
darului vechiu ; şi cei adunaţi la Mitropolie; au socotit. 
că pot face, fără pericol, un act de inder.endentţă, față 
de guvern. Este singura dată, când Episcopatul a 
Tăcut greutăţi lui Cuză. . 

  

1) Dobrescu. Studiu de [st.. Bis, Rom, Cont 128—9, 

+
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“La 11 Februarie. 1866, Cuza este detronăt.- Cuzistnui 
amendat, a dăinuit însă. In secolul XIX, Biserica Română 
era tot în aşa decadenţă, ca şi în sec. XV, când Pâtri- 

- arhul Nifon Il a reorganizat-o. Ca şi atunci: «o schim- : 
„„ bare trebuia să se tacă pentru a ridica Biserica Româ- 

nească... Putinţa unui curent de regenerare, plecat din 
„mijlocul chiar al clerului muntean;:era înlăturată, O: 
înrâurire învietuare trebuia-deci să vie de peste hotare». 
Atunci înrâurirea invietoare a venit dela Răsărit. Acum 
era cu neputinţă. Orientul grecesc, decăzuse cu totul 
şi era, la -cuţite cu românii.. Răsăritul rusesc era, străin 
şi periculos, pentru însăşi existenţa neamului româ- 
nesc. De peste hotare, înviorarea nu putea veni decât 
din Apus, dela Roma Veche, prin Unire. Nu înțelegeau 
însă mulţi, în zilele lui Cuza, nici importanţa chestiei 
"religioase, nici. cum se poate: resolva. Au incercat să 
„8 resolve, cu miljoace locale, prin cuzism. . 

UI 

- Greşită este părerea că reformele: bisericeşti ale ]ui 
Cuza, au fost influențate de organizarea ce Şaguna a 
dat bisericei neunite' din Ardeal. Mai întâi fiindcă Sta- 
tutul Organic.a fost votat în 1868, şial doilea, că orga- 
nizarea aceea nu e de loc opera lui Şaguna. In reali: 
iate cuzismul este cel ce a pătruns în biserica neunită 
de peste munţi, doi -ani duţă căderea lui Cuza; atunci 
când în România cuzismul păşea spre declin. - 

Să ne lămurim dar. Odată cu birnirea ungurilor, Casa 
de Austria, se simțea datoare să facă ceva pentru români, 
cări 'se arătaseră atât de credincioşi şi de folositori. 

3 
Fi ceruseră cu stăruință o «Mitropolie unică», şi li se 

putea, acorda aceasta. In.locul lui ion Lemeny, sinodul | 
adunat în Blaj, a recomandat pe Alexandru Sterea Şuluţ, 
Const. Alntaa şi Const. Paptalvi.. Afară de aceştia, au 
mai avut Vasile Rat şi Pop Silaghi şapte glasuri, Ciparu 
patru, şi Bărnuţ două. Şuluţ, care avusese-unanimi- 
fatea voturilor, fu denumit şi hirotonit episcop, de 
cătr6 Erdely, Episcopul din Oradia Mare. La 28 Februa- 3 
rie 1851, se publică şi autograful împărătesc din 12 
„Decembrie 1850, pentru înfiinţarea unei mitropolii şi a: 
încă a două episcopii româneşti. Prin bula Ecelesiam Christi, Piu IX, la 26 Noembrie 1853, ridică Episcopia 
Blajului la rangul urei mitropolii. Alexandru Sterea 

2
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Şuluţ, deveni cel dintâi Arhiepiscop şi Mitropolii român - 
„"peste munţi, cu -titlul de al Albei Iuliei şi al Făgărașului. 
Episcopia Oradiei, este supusă acelei: Mitropolii.  Lugo- 
juluiîi vine Episcop Alexandru Dobra ; şi la Gherla, lon - 
Al6xi. i - o 
„Noul Mitropolit, ca Protopop şi Vicar al Silvâniei, 
dăduse dovezi de capacitate. Era un naţionalist întocat, 
și un bun creştin. Episcopul dela Gherla, era un învăţat 
filolog, autorul vestite; (Gramatica Daco-Romana sive 
Valahica, :tipărită în 1826, şi care, cea dintâi, a făcut 
Gucoscuiă invățatilor străini, limba română. Alexandru 

“Dobra, Episcopul Lugojului, era doctor în teolagie din * 
-Viena, şi din 1824 fusese Canonic, în Oradia Mare: Nu 
a depine decât: de Şaguna, să fieel, cel dintâi Mitropolit 
român. Şuluţ fusese-gata, să-i cedeze pasul, ca să încg; - 
teze altfel desbinarea-confesională între români. Şaguna 
însă du 'voia unire cu Roma. Era stăpânit de aversiune 
față de Sântul Scaun. Născut în Misholtz, un orăşel 
din Ungaria; copil, înpreună cu maică-sa, a trecut la 
romano-catolicism. Ca bursier a învăţat în şcolile cato- 

„lice; dar a eşit din acele şcoli pornit în potriva cato- 
licilor, şi în aceleaşi:sentimente a murit-O enigmă încă 

„ Dedeslesată, ar fi această trecere a lui Şaguna prin 
„atâtea; biserici. Este permis a crede, că prin atavism 

- era legat de ritul oriental. Foarte posibil, că în şcolile 
catolice uwgureşti, a fost vexat în anumite sentimente 
ințime ale sale. Că la trecerea lui de la o. biserică la 
alta nu a jucat nici un rol, românismul,. reiese din 
faptul că a intrat în clerul sârbesc, şi că a tost trimis: 
Să cârmuiaseă Episcopia românească din Sibiu, tocmai 
pentru că nu era român curat. Niciodată nu s'a bucurat 
Şaguna, de încrederea şi simpatia tuturor românilor, 
El a adussreale servicii. românilor; cu toate că uneori 
a şi deservit” rorhânismul. Bărbat frumos, insinuant şi. 
energic ; Şaguna a fost homo regius. Ca om al Impă- 
ratului, de câte ori, a convenit Împărăției, el a inter- 
venit în chestiile- româneşti. Diplomat iscusit, politi- 
cian abil, Episcopul Andrei, era omul realităţilor. Impă- 
ratul ar fi vrut să fie o singură biserică românească, 
unită cu Hhoma. Astfel era sigur, că influenţa rusească * 
numai pătrunde între români ; si dovedea; Vaticanului, 
fiiească, dragoste. Românii neuniţi, nu erau însă pre- 
sătiți la acest pas. Nu vedeau că interesul cel mare 
politic şi moral, cere ca românismul să fie ocrotit de 
Roma Veche. Fpiscopul Sibinlni, putea. de sigur, să-i
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sgudue ; dar: nici că se gândea la asta. Puternic prin - 
relaţiile lui personale, bucurându-se de prietenia mu- 

„mei Impăratului Franz-losif ; mai bucuros intră în 
conflict-eu SŞuluţ, decât să se unească cu. Roma. Mai 
uşor se gândeşte a supune Biserica Română, la picioa- 

- rele Patriarhului Constantinopolitan. Sar fi mulţumit. 
cu o mitropolie, care ar depinde de Fanar. În cele din 
urmă, ishuteşte (1864) să obţie de la Impăratul o mitro- 
polie în Sibiu. Mitropolia de care îi leagă şi pe românii 
bănăţeni, - desrobiţi din lanţurile  sârbeşti. Reale 
sunt serviciile ce a făcut Şaguna, ta Viena şi în nego- 
„cierile cu Patriarhia din Carlovitz, pentru deslipirea 
românilor, de ierarhia sârbească. Rămâne însă foarte 
regretabil, că a împedicat, prin intransigenţa lui, ca, şi 
Episcopia din Cernăuţi, biserica română neunită din 
Bucovina, să fie încorporată în noua Mitropolie. Căci 
era vorba de o nouă Mitropolie. Lipsa de cunoştinţe, 
interesul causei, a îngăduit pe atunci, să se susție că 
ar fi vorba de reînfiinţarea unei Mitropolii mai vechi. 
Azi ştiinţa istorică, este pe deplin lămurită: românii 
ardeleni, nu au avut nici odată o arhiepiscopie, până 
la: 1653. Mihai, Viteazul — cel dintâi — le-a întemeiat o 
episcopie proprie, în Alba Iulia. . , 

Neputându-se face unificared prin Unire, cu Mitropolia 
Blajului; întemeerea unei a doua mitropolii neunite, a 
fost un câştig. Episcopia Aradului, şi noua episcopie  : 
din Caransebeş, sunt subordonate acestei. Mitropolii. 
Procopie Ivacicovici, era Episcop în Arad şi a urmat 
lui Şazuna, la Mitropolie, ca să moară Patriarh sârbesc, 
în Carlovitz. Protopopul Braşovului, lon Popazu, a fost 
numit Episcop al Caransebeşului.. Era un luptător neo-: 
bosit în ogorul. naţional. Alături de Iacob şi Andrei 
Mureşeanu, el întemeiase şcolile braşovene, un focar nou 
de cultură românească. o o. 

Creată prin simplu decret împărătesc, existența şi 
legalitatea acestei Mitropolii, era contestată de unguri. 
Şaguna, pentru a o pune la':adăpost, înţelese că este 
absolut necesar, să-şi dea un statut organic, imatriculat 
în legile Statului. Ra 
„In acest scop 'se adună în Sibiu un congres naţionai 

bisericesc la 16/28 Septembrie 1868.. Acestui. Congres, 
Şaguna i-a înfăţişat proectul său de «Re:ulament pen- 
tru organizarea . trebilor bisericeşti, şcolare şi funda- 
ționale rom'ne de lege greco-orientală». lo fiecare 
eparhie, ar fi înfiinţat «un sinedrion al presbiterilor». 

3
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Acest consiliu compus din clerici, avea numai un vot 
consultativ. Art. 116, spune că chiriarhul «poate mitiga 
(modifica) sentința sinedrionului» ; şi art. 119 adaosă:. 
din cazul când pluralitatea voturilor ar fi in contra 
Episcopului, atunci Episcopului i-se cuvine dreptul a: 

" înălța convicţiunea sa la sentinţa definitivă», adică va 
“inpune voinţă sa. Dela sinedrion, se puiea apela, la 
sinodul episcopesc. Dreptul de apel este stânjenit, prin. - 

“ aceia că art. 120, declară inadmisibile apelurile cari 
tind «să se retravă de sub juridicţia Episcopului», sau 
«să elude sentința consistorială»: Averile eparhiei se 
administrează de o epitropie, prezidadă 'de chiriarh. 
“Din ea fac parte doi preoți şi patru mireni, numiţi, 
la început, de sinod, dar cari, în caz de vacanţă, sunt . 
cooptați de epitropie, după propunerea -chiriarcului. | 
Şcolile le va conduce senatul şcolar, prezidat de epar- 
hiot şi compus tot din doi preoţi şi patru mireni, nu- 
iţi şi înlocuiţi, tot ca şi epitropii.-Sinoade „cu airi- 
buțiuni de control, nu se pomenesc. Cârd scaunul 
miiropoliian va fi. vacant, episcopul cel mai bătrân 
convoacă sinodul mitropolitan, care alege-pe Mitropolit. 
Acesţ sinod s'ar fi compus de treizeci de preoţi şi șaizeci 
de mirâni. Alegerea Mitropolitului, se face numai «dintre 
episcopi» şi «în şedinţă secretă». Aşa pgevedea art. 198 
şi 199 din proectul lui Şasuna. 

Acest proect, fu. trimis în studiul unei comisiuni, din 
care fac parte Alexandru Mocioni, Cavalerul lon Pus- 
cariu, Ion Alduleanu,* Vicenţie Bubeş, Secretarul Je 
Stat Gheorghe Ivanovici şi Partenie Cosma. Proectul 
comisiunei, schimbă cu totul economia legii. Parohia, 
are sinodul ei. Fiecare scaun protopopesc, un. sinod 
protopresbiterial, compus din 24 mireni şi I2clerici, în 
sesiuni ordinare; şi din 72 membri, când este vorba de 
ale;erea protopopului. Eparhiile au câte un sinod die- 
cesah ; ce se aduna în Duminica Tomii. El se compune 
din o treime clerici şi două treimi laici. Din trei în 
îrei ani, se adună Congresul naţional bisericesc, corn- 
pus în acelaş mod, din nouăzeci de deputaţi. Treizesi, 
di fiecare eparhie, în frunte cu Miiropolitul şi epis- 
copii, Aces:e sinoade, formează puterea leziuitoare şi 
electorală, în Biserică. Puterea executivă, o are în pa- 
rohie, comitetul parobial; în protopopii, comitetul pro- 
topresbiterial; în eparhii, consistoriul dicesan ; si peste 
îatreaga Mitropolie, coasistoriul mitropolitan. Membrii . 
"acestor consistorii san comitete, îi :aleg respectivele: 

+
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"sinoade. Parohul, Protopopul, Eviăcopul şi Mitropolitul 
„nu sunt decât preşedinţii acestor sinoade, comitete ori”. 
consistorii, e oo 

” Proectul- primitiv al lui Șaduaa, era perlect canonic; 
„dar prea reacţionar. El 4 avut apărători în. congres. Insuşi 

___ Episeppul Popazu, & sugţinut, vederiie;. Mitropolitului, 
întemeiate pe canoane şi tradițiane,,  ,. po 
Babeş şi Mocioneşiiijiin fruntea majorităţii conzre- - 
sului, apărau. proectul Coinisiunei. Şaduna «nu se în- 
voia ca mirenii să aibă scaun şi vo; în consistoriu, nici . 
-că sinodul să aleasă; pe. membrii consisteriilor». | 

„2 ala fine sa făcut, un. compromis, ca, consistoriul să |. 
5 aibă trei senate. (secsii); din care, în senatul sirâns 

„bisericesc, să f6 numai preoţi, iar în cele!alie o treime : 
preoţi şi două freimi mireni, toţi aleşi în sinod. Şazuna” 
n'a fost mulţumit pici cu acest expedieni. În: şedinţa 
dia 5 17 Septembrie... când. era să se pună la ordineă. 
'zilii alegerea membrilor coasistoriuilui eparhial, a de- 
elarat din presidiu, că aces; punci nu-l aămite la 

.pertiyactare, pentru că, după canoane, numai Episcopul 
are drepi să numească pe asesorii conşistoriali. Această, . 
„declaraţie a provocat o furtună nemai pomenită, în con-.- 
gres. Nuraai istețimii: lui Babeş, care a cerut închiderea 
Sedinţii, este a se mulțămi, că „s'au evitat expectofaţiuni 
vehemente ap serice în care se țineau şedinţele». A 
fost vorba de“părăsirea congresului. A două zi, Şazuna, 
a revenit.  «Afiu întrânsa o chesiie. sacramentală, şi 
această înprejurare m'a îademnai a zice ceri, că nu pot 

„Jăsa spre desbatere acest: paragraf?.. dacă insă Dv. nu 
învulvaţi, în. acest :paracrat, nici o chestie sacramen- 

„tală, atunci se înţelege de sine, că parasraful se poate 
pertracta». «Chestiunile sacrameatale, Şaguna nu le-a 
mai sulevat... dar consistoriul, crea: de congres contra -. 
vederilor lui, nici până la moarte nu i-a putu: câşiiza . 
încrederea». Testamentul său, este o protestare de fapt, 
în potriva acestui organism. «Sinodul archidiecesaa din - 
pietate pentru ciitor, nu sa .atins, până acum, de in- 
stitutiuile testamentare ale lui Stguna, deşi neadmişi- 
bile după Statutul Organic. Ele sunt şi rămân un do- . 
curent al neîncrederei lui Saguna în consistoriul-creat. - 
de congres, contra. vederilor sale, basate pe canvănele 
şi.praxa bisericii ortodoxe. Siima, datorită lui Şâsuba, 
inpune constatarea adevărului istoric»; fiindcă «nu se 

"cuvine să fie făcut răspunzător pentru . faptele altora, 
fapte care, conform canoanelor, nu sunt iertate unui 

e 
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-spiscop, ptecum canonistul Episcop Melchisedek Ste- : 

  

fănescu le-a şi criticat, declarând Statutul Organic, un: 
act eterodox». Aşa. face istoricul Statului Orzanic, Par-. 
tenie Cosma, deputat în “congresul dela 1858, şi secre- 
tarul comisiunii care a întocmit acel statut.. 
Proectul lui Şaguna, era. prea strâmt, dar: canonic. 

Statutul Orsanic este foarte larg, dar absolut anticanonic. 
Redactorii lui, au fost stăpâniţi de aceaşigrieîncredere 
in Episcopat, şi de aceleaşi vederi, ca şi inspiritorii . 
legilor organice decretate de Cuza. i. 

Scuza, celor din Sibiu, estescă au 'voit:să asigure bi- 
serica românească : neunită, în aşa fel, ca să - poată fi 
cârmuită de cei.mai capabili şi mai naționaliști fii ai 
ei. Statutul Organic nu a înpiedecat însă congresele 
naționale bisericeşti, să prefere: pe sârbul Ivancicovici 
şi pe Miron Romanul lui Popazu, pe Meţianu lui Popea; 

„Şi cu, măre majoritate. să ridice, în scaunul mitropa- 
litan din Sibiu, pe Vasile Mangra.: a 

     



 GAPTEOLUL XVII 

DIN ZILELE REGELUI CAROL 

I 

Se cuvine să recunoaştem cu toţii, că dacă buerii cei 
„mari se certau, între ei, pentru domnie ; în majoritatea , 
lor, îşi dedeau perfect seama, de nevoia ca Principatele: 
să se unească, sub sceptrul unei dinastii străire. 

La 1842, după detronarea lui Ghika-Vodă, boerii din 
Bucureşti trimit la laşi pe Ion Ghika, ca să ofere. 
Domnului Moldovei, coroana Ţării Româneşti. De voia 
Mihai Sturdza, se făcea atunci, de boieri, unirea ţărilor 
surori. Cu câteva săptămâni înainte de. a se sui pe 
tron, Barbu Şiirbey vorbea în favoarea numirei Ducelui 
de Leuchtenberg, ca Domn pesteamândouă principatele. 

Dintr'o scrisoare a lui Cavour către Massimo d'Aze- 
glio, ştim că Primul-Ministru al lui Victor Emanuel, 
preconiza ia Paris, în.1855, trecerea Ducelui de Mo- 
dena şi a Ducesei de Parma, pe tronurile din laşi și 
x=ucureşi. Napoleon III era atunci dispus să cedeze 
Principatele Austriei, în schimbul Lombardiei şi al 
ducatelor italiene"). Din memoriile Prințului de Witt- 
genstein, ştim că acest general rus, care ţinea o fată 
a Paşcaniului, şi trăia în Bacău, la Fântânele; se stră- 
duia să succedeze lui Cuza, vraţie Rusiei. Pravoslavnica 
Împurăţie, ar fi vrut însă să vadă Domn al Principa- 
telor-Uuite, tot pe Duca de Leuchtenberg. Partidele 
isforice coalizate, au dejucat intriga asta, alegând Domn 

  

1) Sturdza, Acte şi Doc. rel. la Renaşt. Rom. IV. 1048—9. 
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al României, pe Prinţul Carol de Hohenzolern. Inradit 
după nume cu Casa regală a Prusiei; în vinele lui 
Carol I curgea sângele franțuzesc, al Muraţilor şi de . 

- Beauharnais. EI ştiea că ţara este turburată, şi din 
pricina certurilor bisericeşti, şi de aceea, dela început 

"trimite în misiune la Petrograd, alături de [. A. Can- 
tacuzino, pe Episcopul: Dunării de Jos. Misiunea lui 
„Melchisedek, nu a fost uşoară. Mulţi ar fi dorit să nu 
isbutească de loc. Căci cum scriea lui Vodă, Prinţul de 
Reuss, Ministrul Prusiei la Petrograd, dacă resultate 
definitive nu au fost, «totuşi s'a aruncat sămânță bună... 

„Dispoziţiile guvernului rusesc faţă de guvernul român, 
în tot cazul s'au inbunătăţit». Carol fu atât de mulţumit 
de chipul cum Melchisedek, işi înplinise misiunea, în 
cât îi oferi portofoliul Cultelor, pe care Episcopul Du-' 
nării de Jos îl declină. Vodă ar fi vrut ca Melechi- 

"sedek să pue capăt conflictului bisericesc. Căci, după 
căderea lui Cuza, conflictul luase proporţii. Toată lumea. 
înțelegea că legile lui Cuza, trebuesc modificate. In 
Sinodul General], din 1867, numai calcă Primatul, nici 
Mitropolitul Moldovei. Vlădica Inochentie al Evantiei şi 

i Protopopul Păunescu, contestă Sinodului orice auto- 
ritate. Fulgerile acelui Sinod, numai speriau pe nimeni. . 

: In sesiunea, sinodală din 1869, nu vin decât patru din . - 
- membrii Sinodului General. El moare de inaniţie, neplâns 

- În franţuzeşte «atrage atenţiunea Evropei». 1 

de nimeni. Incă din 18660, Vodă făcuse o visită la Con- 
„stantinopole, Patriarhului Ecumenic; care îl primi cu 
alai mare. Inainte de plecarea Domnului din Bucureşti, . 
în Septembrie, Primatul scrisese la Patriarhie că, «ri- 
sipindu-se norul cel întunecos ce ne-a apăsat sapte 
ani», în cari «a tăcut de nevoe».; acum el «se reco- 
mandă binecuvântărilor dumnezeieşti». Lă rândul său, 
Mitropolitul Moldovei, asigură pe Patriarh, «că dacă a. 
greşit întru câtva, să nu dea aceasta la o precugetare». 

ÎI roagă, esă se arate cu indulgență, trimițând bine- 
cuvătările şi recunoaşterea» Scaunului Ecumenic. 

Scribăneştii. însă, erau neinduraţi. Ei cereau demi- 
„terea episcopilor numiţi de Cuza. Din pricina asta, con- 

flictul devine tot mai acut şi mai personal. Neofit 
Seriban, înfăţişează Domnului, un memoriu. leşenii aleg 
pe ttilaret Scriban, senator. Rusofilul N. R. Rosnovanu, 

n «Eclesia» 
- 

  

1) Diculeseu. Episcopul Melchisedek. 52... 
| | 16
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Contele Scarlat Rosetti, continuă polemica cu violenţă. 
Era şi acesta, un un rusofil habotnic, care prin testa- 
mentul său încrediuţă Consulatului rus,. tutela fiicei 
sale naturale, Maria. Broşurile şi discursurile, scrise 
sau pronunţate de cei bisericeşti, întrec, prin violența 

“lor, orice închipuire. In 1868, Episcopul Atanasie al 
. Romanului şi Ghenadie al Argeşului, se demit: Tot în 
anul acela, moare şi Calinic al Râmnicului. Rusia, nu 
vrea însă, să întindă coarda. Fanarul, care sperase să 
„obţie o revizuire a chestiunii monastirilor închinate, pe 
dată ce se convinge că asta este peste putinţă; devine 

„ transigent. Votarea;' legii din 1672, încredinţează câr- 
 muirea, Bisericii Române, episcopilor eparhioţi şi tiţu- 
Jari ; şi închide chestiunea, Titulatura românească nu este 
de o canonicitate indiscutabilă; dar tanarul acum, numai 
tace greutăţi. Dumitru Sturdza, ca Agent al Ţării la 
Constantinopole, a iratat cu Patriarhia. Lui i se da- 
torează, în primul rând, -ăplanarea conflictului cu 
Scaunul Ecumenic. Apianarea s'a făcut, cu înlăturarea 
Scribanilor. În. 1873, Neofit Scriban, se demite .dela 
Episcopia Argeşului, unde revenise în 1868. Arehiman- 
dritul 'Teoctisi Scriban, tot în anul acela, este destituit - 
dela Seminarul: Central!). Atanasie Stoenescu, cel ce” 
demisionase în 1868 dela Romana, devine Episcop al Râm- 
nicului. Inochentie Chiţulescu, coleg de studii la Pesta, 
cu Atanasie, devine Episcop al Buzăului. Isaia Vicol, 
cel ce administra Eparhia Romanului, din ziua demisiei 
lui Stoenescu, se alege Episcop al Romanului. Iosif Na- 

_Biescu, profesor la S. Sava, bun cântăreţ, ajunse 
Episcop al Argeşului. 

Regulamentul, care legiferează prerogativele Prima- 
tului, jicneşte pe Mitropolitul Moldovei. Se naşte un 
conflict, care se agravează la îmormântarea lui Cuza. 
Sinodul, este silit, să suspende pe Calinic al Moldovei. 
Numai energia Sinodului, înpedecă ruperea unificării 
bisericeşti, abia încherbată. Calinic, era mai -ales fu- 
rios pe Melchiședek, pentru că înbărbătaşe Sinodul" 
«Striga că nu va suferi presenţa P. S. Voastre, nici 
prin Iaşi, necum la Mitropolie, ca unul ce aţi lovit 
și cu premeditare aţi fi înjosit cele mai sacre drepturi 
ale Ţării Moldovei, care mai conservă, oarecari inde- 
pendenţe prin biserica ei, căreia-i sunteţi. inimic, mai - 

e 

  

1) Călinescu & Boroiauu, Istoria Seminarului Central, 141,
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întâi! prin concursul ce aţi dat la secularizare, apoi 
prin înfinite alte lucrări, prin care aţi abătut-o dela 
„calea canonică, şi astăzi înjosiţi pe capul ei, care este 

=şi Mitropolitul P. S. V., la gradul de a-l face episcop 
subordonat Primatului» 1). Aşa-i scrie Gh. Erbiceanu, 
„că i-a zis Calinic, în audiența ce i-a acordat. 

Îmcrase însă înțelept Melchisedek, în chestia con- 
fictului dintre Calinic şi Nifon. Păcat că nu a văzut 

_--tot aşa de clar, ceva mai înainte, când - Mitropolitul 
Moidovei, se gândea să protesteze 'cu ocazia ridicării 
"Episcopiei din Cernăuţi, la rangul de Mitropolie, pentru 
a astiel să fie mai uşoară slavizarea ei; prin ruteni 
-şi prin sârbii din Dalmația. «Guvernul Austriei au găsit 
«cu cale de'a ridica acea Episcopie. la rang de Mitro- 
polie, o a ridicat, şi va fi bine ridicată». «Înfiinţarea 

„Mitropoliei -Bucovinei, nu convine preoţilor,. cari se 
“era, că cu cât autoritatea spirituală se va împuternici, 
cu atât preoţii vor pierde din însemnătatea lor». «Orice 
“acercare din partea Mitropoliei Moldovei de a împie- 
deca suprema voinţă a Impăratului, va fi privită cu 

dispreț, mai ales când guvernul austriac, este îndrituit 
_să aştepte aprobare din partea “bisericilor ortodoxe. 
"Qăci -el protege ortodoxia». De aceea, Melchisedek, ter- 
mină rugând pe Calinic, «să părăsească cu totul ideia, 
de a face vre un demers, cât de mic, în cazul acesta» 2). . 

Curând, după aplanarea conflictului iscat de Mitro- 
politul Moldovei; Mitropolitul Nifon, se stinse la 5 Mai 
:1875, trecut, peste optzeci de-ani. Aproape un sfert 
de secol, păstorise Ungro-Vlahia ; şi -s'a învredaicit, să 
fie cel dintâi Primat al României. Cu vreo doi ani 
înainte, ca să i-se erte, cât se opusese la luminarea 
clerului; a întemeiat cu din al său, Seminarul Nifon. 
Acestui aşezământ, i-a lăsat o imensă avere, printr'un . 
testament, isvor de procese nesfârşite. Şi fondurile le-a 
depus în Rusia, pentru șa .mai târziu, în scop de a 
rupe legăturile acestea, periculoase, Ministrul Finanţelor 
:să încerce trageri neregulate la sorţ, isvor de abuzuri 
scandaloase, «Gtitor de monastiri de călugăriţe, ch ia- 
tacul încuiat», aşa a fost zugrăvit Nifon. Era însă mai 
puţin, şi mai mult de cât atât. Nu-i lipsea nici inteli- 
gența, nici dibăcia; nu era mai incult, ca alţii. Am avut: 
sub ochi, dovadă că, la un moment dăât, Rusia s'a; gân- 

  

"43 Diculeseu. Din Corespondenţele Episcopului Melchisedek.. 
30—31..— 2) Ibid. 4649, 8 |
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dit să susţie candidatura lui Nifon, la Scaunul Ecurae- 
nic. Documentul trebue să se găsească azi, în arhiva 
Domnului lonel Brătianu. . | Da 

_ Nifon era.un mare arghirofil şi ghinecolatru. Aceste: 
două slăbiciuni, aşa l-au stăpânit, încât din pricina lor,. 

- Nifon nu a jucat, decât cum i-a cântât cei puternici. 
Pentru că a socotit Husia, rhai puternică decât pariidu: 
naţional român, s'a dedat la acte politice reprobatiie.. 
„Aşa se explică toate şi multele lui, greşeli. a 

Guvernul Lascar Catargi, s'a grăbit să convoace co 
legiul electoral, care a dat pe al doilea primat. Vacanţa. 

“scaunului mitropolitan, nu a ţinut patru săptămâni... 
Ministerul sprijinea candidatura lui Iosif Naniescu. Ca- 
merile şi Sinodul, au făcut Primat al României, pe 

„Calinic al Moldovei. Episcopul Argeşului, care nu avu- 
„sese decât optzeci şi patru de glasuri, a fost ales Mi- 

tropolit al Moldovei, cu o sută patru zeci de voturi.. 
Inălţarea lui Calinic Miclescu, a fost un cumpănit act 
politic. l'usese. Mitropolit de sine stătător al Moldovei. 
luase parte la turburările separatise din Aprilie, 1866: 
şi nu voios işi pleca capul în faţa altuia, din episcupi. 
Cei ce l-au ales, să urmeze lui Nifon, au întărit uni- 
tatea Statului şi a Bisericii Române, -  . 
Primind toiagul, din mâinile lui Vodă, Calinic, Micie-- 

scu, făgădueşte că se va ruga la Cer «pentru ridicarea 
neamului românesc la gloria străbună»; şi va cerşi 
pentru el, «puterea de a conduce pe calea spirituală». 
Răspunzând Vicarului Mitropolitan, Calist al Stratoni-. 
chiei, care îl heretiseşte în numele clerului; Primatui 
cel nou, asigură, că prosperitatea clerului îi va fi unica 
şi nestrămutata ţintă, «dacă, prin devotamentul şi 
conştiințiozitatea cu care îşi va îndeplini sacra lui da- 
torie, clerul îi va uşura calea». Se arată zorile unor. 
vremi nouă. |. a 

Ii . 5 E i 

Sub Calinic, nu se mai hirotonisesc, decât semina--. 
rişti. «O mulţime de săteni şi de preoti, îşi trimit copii 
la seminar, cheltuind cu ei, ca să-i scape de oştire şi 
să-i facă preoţi. Mulțimea asta de elevi nu este pătrunsă 

-de dorință să înveţe, ci numai de a obţine certificate, 
Favorizaţi de unii profesori... luându-le sume însemnate... 
reuşesc să-şi ajungă dorința» 1). «Preoţii, cei tineri ri 

  

1) Dobrescu. Studii de Istoria Bis, Române Contin porane. 143 
?
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sunt la, înălțimea misiunei lor: 10 n'au sentimentul 
"seligios, nici autoritate morală; 2: îngrijesc mai mult 

N 

de interesele lor materiale» ; scrie Melchisedek, acum 
“Episcop al Romanului, l& 19 Mai 1880 1). 

- S'a sperat că o facultate de teologie, va isbuti să. 
„dea un cler mai bun. La 1860, Filaret Scriban, Vladimir 
Suhopan, Ghenadie Popescu și Melchesidek Ştefănescu, 
predau cursuri teologice, la Universitatea din laşi. La 
1881, cu multă pompă, se inaugurează în Bucureşti, 
cxrsurile facultății de teologie. Statul însă nu șe gân- 
„deste, să treacă în buget plata, pentru cei ce predau - 
euesurile în mod gratuit ; şi cursurile: se suspendă. In. - 
1881, predau cursuri de teologie, la Universitatea din 
“Bucureşti, Inochentie Moisiu, Silivestru Bălănescu, 
Barbu Constantinescu şi Niţulescu. Abia în 1884, praţie - 
-stăruințelor lui Calinic, guvernul numeşte profesori 
la facultatea de teologie, pe Ghenadie Enăceanu, Ghe- 
„rasim Timuș şi pe Niţulescu. | 

S, Sinod, în sesiunile sale votează reoulamente şi 
-desiderate, în favorul clerului mirean. La, călugăriri, 
se nesocoteşte regulamentul pentru schima monahală 

„2 iui Cuza; şi aşa monachismul nu dispare, Dispare 
insă vieaţa de obşte. Micile venituri monastireşti, sunt, 

- ta: mai abuziv. . împărţite de proestoase. La Ţigăneşti 
iebacneşte o adevărată revoltă, din pricina neorândue- 
ilor Econoamei. Mitropolitul ar fi vrut să menţie mân- 
carea în comun, la trapeză, cu dela cazan. Dar trebue 

să cedeze, C. A. Rosetti, în Românul; şi Pantazi Ghika, 
în Parlament, iau apărarea celor răsvrătite. 

La 1879, S. Sinod votează un regulament, pentru re- 
forma costumului clerical. Li se îngădue preoţilor. por- | 

"dat pălăriei. In Bucureşti, Calinic, fățis favorisează : 
nou) costum. Avea însă şi adversari, portul cel nou.: 

“Î. Ionescu de la Brad, «criea lui Melchisedek, că pe la 
e], «preoții nu au luat încă pălăria cu cordele roşii şi 
alastre, ca cei de la Bucureşti. Cu toate astea am 
văzut un popă cu pălărie. Cel puţin ar trebui să li se 

«dea, câte o tichie, un fes negru, cum au preoții cato- 
lici, cari luându-şi pălăriă din cap, rămân acoperiti»?). 
Episcopul Romanului îi spune că: «Odată pălăria adop- 
“4ată în Capitală, va străbate cu încetul în toată ţara» 5). 

în Oltenia, Atanasie Stoenescu, opreşte pe preoţi să 

  

, 

2) Diculescu.. Op. cit. 38. — 2) Ibid, 36, — 3) Ibid, 39. 
DE ad i
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poarte pălărie. Dumitru Brănescu, profesor. la Liceul. din Craiova, fost Director -al Seminarului, crede insă. 
că odată ce Sinodul a aprobat portul pălăriei, nimeni 
nu are dreptul să-l împedice, de a eşi pe stradă cu pălărie. Proprit de a liturghisi, destituit din func=- țiunile de. predicator la Madona, el duce lupta cu Epis- 
copul un an şi mai bine. Conflicţul - acesta. agită spi- 
ritul cleruiui oltenesc. Episcopul îşi perde autoritatea 
morală, aşa că se stinge la vreme, în Fevruarie 18%).. „A doua zi, mai toţi.preoţii craioveni, îşi tund pletele şi 
înlocuesc poteapiul, prin pălării. 

Atanasie Stoenescu, este Episcopul care a hinecă- vântat armata română la 1877, când a. trecut Duns--- 
rea, în Răsboiul pentru Independenţă. Avea în Sinnă 
prestigiul lui; dat era violent şi autoritar. Dorea să. 
a Că ceva, în biserică. A luat pe lângă el pe Directorul 

“Gimnaziului din Târgu Jiu, Saftirinu, pe care l-a câlu-: 
„gărit; tot el. Voia să mute de fapt, reşedinţa Episcopiei . în Craiova, unde trăia şi de unde, cârmuia întreaga | eparhie, mai bine. Se interesa de şcoli, de spitale. Nu. era însă un ascet desăvârşit, şi nici nu avea măsură... Multă vreine, Preotul Gerota, i-a fost consilier şi fac= totum. Îl numise şi Epitrop lă Bis. S. [lie. Din pri 3 
cină că, nu a fost primit la lucrările Epitropiei, Epis--- copul a închis biserica, tot aşa de mare şi bogată ca şi Madona Dudu. Cu asta el jienise pe Graioveni, cari au cerut intervenţia guvernului. C. A. Rosetti, Ministru... de Interne, a numit pe Alecu - Aman şi pe lon Tha- dorian, comisari cari să ancheteze pricina. Rapsortut nu a fost favorabil, nici Chirarhului, nici epitropiloz. Dar lucrurile s'au liniştit. Gerota căzuse în disgraţia 
Episcopului, care îl bănuia că este înţeles cu Brănesru 
şi cu ceilalți preoţi doritori de reforme. Dorul de Teo, ” 

formă bisericească, nu era numai în "Oltenia ; pretutin= deni clerul era nemulţumit, murmura. 
Oltenii fac manifestații prin gări, la trecerea din Paris- „Ja Bucureşti, a lui Calistrat Orleanu, care fusese de- semnat să facă parte din Sinod, cu titlul de Bârlădeanu... 

Preot de mir în Ploeşti, acesta văduvise mai de mult 
şi a fost trimis să studieze la Atena.. De câţiva ani,. 
era superiorul Capelei Române din Paris, Fratele iui, 
Barbu Constantinescu, îl-popularizase printre preoţi.. 
Se spunea că este foarte învățat, şi pentru ridicarea: clerului, gata să susţie orice reformă. Clerul oltean, era convins că Vlădica Bârlădeanu, va fi Episcop ai
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Râmnicului. Alegerea lui Iosif Bobulescu, a fost o desi- 
luzie mare, în Oltenia. Se svonea că Bobulescu, ar fi 
dat Primatului patru mii-de galbeni (47000 lei), ca să 
dobândească eparhia aceea !). RI | | 

In Craiova, apare «Pălăria Părintelui Brănescu» ; o 
broşură ce conţine acte“ şi documente, privitoare la, 
conflictul dintre Brănescu şi Atanasie Stoenescu. Me- 
moriile lui Brănescu, sunt adevarate rechizitorii în . con- 
tra Episcopatului, Şi canoanelor. Inteligent, autodidact 
şi întepător, el scoboară chestiunea de pe tărâmul legal, 
unde avea dreptate, pe terenul personalităţilor, unde 
nu ştim dacă nu se înşela, şi pe cel teologic, unde ră- 
tăceşte complect; dar astfel se face popular, căci scân- 
teia aprinse un foc mare. E a 

In Aprilie 1882, apare Deşteptarea. Deviza gazetei 
este: Lucrează şi vei avea. In programul foaiei acesteia, 
se cere: 1) Reformarea sinodului, prin chemarea preo- 
ţilor întrânsul; 2) Desființarea monahismului. In acest 
scop promite să arate «toate relele ce a adus societăţii 
şi religiunii, monahismul», care «n'are nici o bază biblică, 
ba din contra, este chiar desaprobat de Christ». 3) 
Organizarea clerului, ce se va face de un sinod, în 
care vor participa preoţii, şi care «va face canoane 
după necesități reale», şi -va reforma câteva, canoane, 
care pentru timpul nostru, nu mai au rațiune». 4), 
Retorma radicală a, seminariilor, pentru a produce, «buni 

rirea de cărţi pentru usul Bisericii, fiindcă, în cele exis- 
soți, adevăraţi părinți şi cetățeni virtuoşi». 5) Tipă- 

tente, «ideile și sentimentele sunt. foarte vechi şi ne-. | 
potrivite cu starea actuală». In fine 6), ştiind «că protoe- 
Teii și directorii de mitropolii şi episcopii câută pâri 
şi Vinovăţii, numai -ca să poată jefui și umili pe sărma- 
nul preot» ; vor «lua apărarea clerieilor contra persecu- 
țiunilor și sentințelor nedrepte, ori de unde ar veni ele» 2). 

Din programul acesta, vede ori cine, că se tindea la, 
o reformă bisericească cu caracter protestant, şi în - 
contra cârmuitorilor bisericești în funcţiune. Se credea 
că vor isbuti, dând în vileag suferinţe reale; şi recla= 
mând în congrese preoțesti, reforma. e 

In Noembrie 1882, se şi adună în Bucuresti, primul 
„congres al preoţilor. Se alege Brănescu, Preşedinte. El 
declină onoarea aceia, şi este înlocuit cu ieşanul Ale- 

În O St 

1) Deşteptarea No. 36/82, 285, — Ibid. No. 1/82. 4-3,
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xandru - lonescu. După trei zile, cei adunaţi semnează 
o petițiune : pria care. cer: 1) mărirea parohiilor ; 2) : 
să se hirotonisească numai seminarişti cu şapte clase; 
3) toate eparhiile să aibă seminarii cu şapte clase ; 4) 

„să se înființeze facultatea de teologie; şi 5) «formarea. 
unui Sinod compus din episcopi, preoţi şi mireni». 
Episcopii opriseră pe preoti să vie la congres. S'au 
adunat totuşi” destui. Primatul nu îngăduise decât preo- 

" ţilor din Capitală, să ia parte la congres. «Dintre toţi 
episcopii, numai Ghenadie al Argeşului. nu s'a opus 
“copgresului»; fapt pentru care Deşteptarea, îi aduce re- . 
cunoştinţa clerului. «Primatul s'a purtat cu delegaţii 
cu atâta bunăvoință, în cât a căpătat iubirea clerului. 
din toată ţara», ne asigură tot Deşteptarea. !) . . 

Calinic avea în juru-i oameni deştepţi. El insuşi, cu 
toate slăbiciunile lui, era doritor. de înbunătăţiri. Dar 
di” nenorocire, clerul era incult, nedreptăţit şi aţâţat. - 
Barbu Cpnstantinescu, spera că va isbuti să impue pe 

„fratele ii, pe Calistrat Orleanu. Frumosul, bogatul şi 
„“mbiţiosul Ghenădie al Argeşului, era convins că va 

tea să ajungă Mitropolit, cu ajutorul preoţimii. Nu 
te zis, că îusuşi Melchisedek,. nu şi-a închipuit, un 

„oment, că mişcarea îi va folosi lui. Sigur este că la 
„aceput, Deştepiarea nu vorbia de cât bine de -«vred- 
iicul Episcop al Romanului». În Septembrie 1882, Gh. 
Frbiceanu scrie lui Melchisedel, că Iosif Naniescu 
este convins că el (Episcopul Românului), «scrie. şi 
întreține Deşteptarea» ; «în scop de a-l surpa şi a-ilua 
scaunul»: Mitropolitul Iosif, nu uitase că Melchisedek . 
îi fusese contra-candidat, la scaunul Moldovii, unde nu 
obținuse de cât treizeci şi şease de voturi. In această. 
scrisoare, Erbiceanu îi zice lui Iosif, «nesăţiosul de bani 
Mitropolit». «in loc de-a se-ruşina de oameni, pentru 
depradările lor date pe faţă, s'au „apucat 'să calom- 
nieze pe alţii, crezând că prin aceasta, sar mai uşura 
posițiunea definitivă a conpromiterei morale, a înjosirei 
emnităţii mitropolitane şi ovilirei sentimentului re- 

ligios între oameni», sfârşeşte Erbiceanu 2). ' 
„_-Intradevăr că în cei doi ani, cât a apărut Deştep- . 
tarea, din documentele publicate, se dovedeşte că drept 
are acest din urmă, când zice că Naniescu ia instalat. 

1) Ibid, No. 17'82,129 & 131.9) Diculescu *Corespondenatele - Episcopului Melchisedet. 31 & 32, - PT . pe
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- în eparhia sa, şcoala depradărilor lui Nifon» 1). A fost 
” Ghiar siliţ să se despartă de Protopopescu, Directorul 

Mitropoliei, pe care îl adusese cu el, de la Curtea de 
Argeş. Acest Protopopes.u, fusese distituit de Tell, din 
funcțiunile de Director al Episcopiei de Argeş, pe vre- 
mea când cârmuia eparhia, Neofit Scriban. Naniescu, 
„ales Episcop, nu a reuşit să-l readucă pe Protopopescu, 
«le cât afirmând la Minister, că este un omonim al tostului 
-director. Imprejurare, care unită cu ce'e ce se petre- : 
ceau lă Iaşi, pun într'o proastă lumină pe Naniescu. 
Sunt convins, că dacă lupta se ducea numai în con 
tră-i, preoţii din lasi .reuşeău'să-l răstoarne. 

S'a vrut însă o retormă-în sens protestant. Se cerea 
-desființarea monahismului, alegerea preoților de mir 
nu numai în sinod, dar şi la episcopii. O astielde re- 
formă surâdea lui C. A. Rosetti, care între 1881 și 1863, 
lucra şi spera să ia el conducerea guvernului, înlă= 
torând pe Ion Brătianu, ca fiind în potriva reformelor 
democratice. De aci vâlva cea mare. 

Se proectă un al doilea congres. bisericesc la Yoc- 
“sani, cum se. hotărâse în cel dela Bucureşti, din sa- 
loanele Oielului Patria. 

“ Sjtuaţia materială „a clerului. era precară, şi epis- 
-aopii se prezentau slab; La Râmnic, Bobulescu era o . 
“nulitate absolută, si o minte. strâmtă.. Calinic Dima, 
ia, Huşi, scandaliza norodul prin destrăbălațea ad- 
“-ministraţiei sale, și era, stăpânit de băutură. Inochentie 
-al Buzăului, avea pasiunea strungării şi patima ava- 
ziției. La Argeş, Ghenadie Petnesru, cocheta cu retor- 
_miştii, dar cârmuia tot a la, vechia. La laşi, am văzut 
ce era. Niciin Bicureşti nu era bine. Calinic Miclescu, 
ca Primat,a fost neincetat la înălţimea situaţiei, când: 
era, vorba de țară şi de dinastie, Gândea la o înălţare a 
Bisericii, prin cultivarea clerului, şi păstrând ordinea - 
„canonică ; dar — trebue să recunoaştem — simonia dom- 
nia în plin, în Ungro-Vlabia. Cheltuitor nesocotit, Pri- 
“matul, spre a ţine trenul princiâr în mijlocul căruia trăia, 
recurgea la protopopi şi la ezumeni, cari îşi scoteau cu 
camiătă paralele, din hirotonii, şi alte halişvelişuri. Mel- 
-chisedek al Romanului, fusese sub Cuza unul din cei. 
-mai aprigi apărători ai reformelor celor mai riscate ; 
-dar, după întoarcerea-i din Rusia, la 1868, se schimbă 

  

1) ibid. 82. -
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cu totul. Dacă în reacționarisriul său, nu merge până 
să afurisească literile latine, ca Şaguna; la 1660, pro- : 
pusese Sinodului, să retipărească cărţile de ritual cu 
litere cirilice. Doar Episcopul Dunărei de Jos, nu da loc: 
la reclamaţiuni. El chemase pe preoţi, în 188 şi le.. - 
spune, că nici nu-i sfătueşte a se duce la Congres, nici 
nu-i opreşte. Lipsit de energie, Iosif Gheorghiar, avea. 
mâinile curate. a] i 

Sinodul compus din astfel de eparhioţi, nu ştia cum. 
să ese din încurcătură. Numai cu tânguiri în potriva - 
Statului, nu se poate face nimic. Faţă de greutățile 
financiare prin care trecea Statul, era de prisos a cere 

- de la buget îmbunătăţirea situaţiurei clerului, prin 
înmulțirea funcţiunilor şi a catedrelor. Ce s'ar fi putu:,.. 
era altceva: unificarea  administraţiunei bisericilor şi” 

" așezămintelor religioase: Escedentul ar fi slujit, ia îm-- 
bunătăţirea, stării materiale a clerului.. Dar din aşe- 
zămintele mai bogate, se “prelingeau eparhioţii şi po-- 
liticianii. Tipografia cărţilor bisericeşti şi revista Sino- 
ului, dau venituri, ce le încasau sinodalii şi câțiva. 

„. teologi nehirotonisiti. 
Că episcopii erau insuficienţi, o spune însuşi Mel- 
chisedek. Dna Ana; Ghika, care voia să se călugărească, . 
este primită în aşa fel. de Episcopul Buzăului, . încât. 
se plânge în scris Homaâşcanului. Ea. îi spunea că atât 
o mâbhnise atitudinea lui Inochentie Chiţulescu, de car 
fi abjurat o religie atât de intolerantă» dacă nu ar - 
ţine la tradiţiile străbune. «Dar în țara noastră, este. . 
oare cel dintâi exemplu, -când un episcap nu are con-: 
stiință de datoriile lui, nu simte misiunea sa?!) co. 
întreabă Melchisedek, spre a o măngâia. . - 

De călugări şi de monastiri, «Deşteptarea» din laşi 
şi «Bomba» din Brăila, spun si dovedesc Jucruri neîn-- 
chipuite. «Biserica Română», în Bucureşti, le acorapa- - | 
niază. «Ortodoxul» la cara scrie Zotu, Directorul Mitro- 
poliei -“Ungro-Vlahiei, apără ce poate. «Independenţa... * 
Homână» dela laşi şi «Vocea, Doljului» mai ales; apără. * 
pe călugări, arătând. că cei ce-i ponegresc, nu sunt mai 
buni decât ei. . ” . 

Intre 1980 şi 1884 Biserica Românească a trecut prin- - 
tr'o mare criză. Instinctul de conservare, care există în 
orice organism, a spus Sinodului ce avea de făcuţ.. 
Reformatorii aveau dreptate, în criticile lor; dar chipul” 

  

1) Diculescu. Corespondenţele lui Melchesedet. ai.
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cum voiau să îndrepte relele, pe care le denunţau, vă- 
deau că nu sunt chemaţi, să facă lucruri mari. 
În sesiunea de primăvară a Sinodului, în 1882, Si- 

nodul însărcinează pe Episcopul Romanului, să redac- 
teze o carte pastorală către preoți, ca să se păzească 
de «acei instigatori, cati răspândesc ura şi discordia 
între membrii, clerului» !). N 

La, 14 Iunie, Melchisedek îşi citeşte proectul, care se: 
aprobă ; şi se dispune, în unanimitate, să fie iscălit de 
toţi -sinodalii. Vlădica Bârlădeanu; singur se abține. de - 
la, vat, «fiindcă nu voeşte ca numele său, să ficureze 
alăturea cu numele celorlalţi episcopi». La 15 lunie, 
toţi iscălesc enciclica. Se vede din sumar că Ghenadie - 
al Argeşului, ar fi încercat să deplaseze chestia, adu- . 
când in Sinod vorba, de sentimentele filocatolice ale 
unora din chiriarşi. Strâzs cu uşa, de Primaţ; este 
silit «Să-i multumească cu toată smerenia, că i-a ridicat 
temerile» :). Câlistrat a refuzat însă, şi după asia, să 
iscălească enciclica... Sinodul, după îndemnul Romaş-: . 
canului, l-a Suspendat. O . | 

Că Ghenadie al Argeşului, era de conivenţă cu (Or- 
leanu şi cu preoții reformiști, se vede din fiecare nu- 
măr al «Deşteptării»; unde dacă, din când în când —: 
spre a-și ascunde jocul — îngădue să fie atacat. Imediat 
apare tot acolo, și răspunsul în apărarea sa. Dovadă 
scrisă, avem însă din scrisoareă lui,către Barbu Constan-: 
tinescu. Se miră că Primatul a iîntors-o. cApoi nu ştie, 
că de toamnă, avem să ne vedem şi să ne esplicâm.. 
Şi ce are să zică, când îi voi dovedi, că nu este aşa, cura 
a spus? Negreşit că va roşi, şi va da din colţ în colţ. 
Lucrul este aşa, cum ţi-am spus. Un vot al S. Sinod 
nu există, pentru oprirea lui Calistrat» 2). 

La 24 Octombrie 1683, Ghenadie încearcă o lovitură. 
«Văz odiscuţiune ce sa upmat în privința P. S. Ca- 
listrat. Poate că eu nu am fost aici, în sala şedinţelor, . 
ţinându-mă ca să-l conving să iscălească cartea pas- 
torală ;» sau «poate că să fi urmat acea discuţiune şi 
să se fi luat o asemenea decizie, după citirea Mesajului 
“Regal de închidere». e | a 

«Nu este adevărat! Eu am făcut propunerea și S$. 
Sinod a admis-u», răspunde Melchisedek. Ghenadie se- 
îngână: «Dacă P. S. talistrat este oprit cu consimţâ- 

  

4) Mârzescu. Apărarea Arhiereului Calistrat Orleanu. ij. —2). Did. 10. —5) Did, 99, a uiiait
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“mântul întreg al $.. Sinod, printr'un vot din sesiunea 
tracută, atunci negreşit că trebue să se retragă). 
“Calistrat, s'a adresat Inaltei Curți de Casaţie, care la 

25 Februarie 1881, admite incidentul ridicat de Procu- 
rorul General Filitti,,şi îşi declină conpetința. Calistrat 
Orleanu a fost apărat Îa Casaţie de răposatul Mârzescu, 
„a cărui pledoarie tipărită, a tost publicată. Credem că 
„Mârzescu era în adevăr, când sustinea că Biserica 
Orientală, admite recursul la judecătorii lumeşti, şi că 
Inalta Curte era competentă. Casaţia, a dat însă o de- 
cisiune politică. A curmat astfel, un scandal cu conse- 
<ințe politico-bisericeşti din cele mai “grave, mai ales, 
în 1882, când Patriarhia revendica încă autoritatea ei, 
asupra Bisericii Române. A ia 

Rezultatul a fost, că cel de al doilea congres preoţesc, 
„convocat la Focsani, nu s'a mai ținut. lar Calistrat 
Orleanu, în cele din urmă, a fost silit să se retragteze 
în totul, să ceară umilit ertare lui Calinic şi Sinodului. 

Aşa s'a încheiat conflictul, graţie energiei lui Calinic, 
și sprijinului ce i-a dat Ion Brătianu. O soluţiune mai 
bună, era greu, cu oămenii şi în împrejurările de atunci. 

TUI 

Prin art. 12 al tratatului din Şiştov, dela 4 August 
1191, Austria luase protectoratul Bisericii Catolice în 
Imperiul Otoman. Din pricina legăturilor ce Princi- 
patele lomâne, aveau cu Turcia; cu încetul şi împo- 
riva, trecutului istoric, Austria isbuti, să-şi întindă pro- 
tectoratul acesta, și asupra bisericilor catolice din - 
România. Ce este şi mai grav, Tratatul din Berlin lasă 
hestia aceasta în suspensie. E 

După încoronarea Hesgelui Carol, V. A. Ureche, ca - 
Ministru al Cultelor, este preocupat de legăturile Sta- 
tului Român, cu celelalte culte. Ureche înțelegea interesul 
politic şi naţional, ca orice cult profesat de cetățeni 
români, șă fie protejat şi supraveghiat de Statul Ro- 
wmân. Sturdza, ca Ministru al Afacerilor Străine, ia în 
mână chestia derrobirei Bisericii Catolice din România, 
de sub protectoratul Austriei. Din nenorocire, negocierile 
cu S. Scaun, se duc prin Nunciatura din Viena, şi dintr'o. 
nenorocire şi mai mare, puţini sunt cari înțeleg im- 
portanţa lor.. | 

In Aprilie 1883, Leon XIII, întemeiază Arhiepiscopia 
Bucureştilor, cu dreptul de a păstori catolicii din Ţara
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- Românească şi Dobrogea. Pentru catolicii din Moldova,. 
„rămâne Episcopia Iașilor, fără nici o legătură cu Bucu-- 

reştii. Vlădica Nicolae Camilii, va continua să păsto- 
rească pe moldoveni, cu titlul de Episcop. al Iaşilor; 

„si Iosif Paoli, devenind Arhiepiscop, îşi pierde nu nu- 
mai titlul de al Nicopolei, dar şi orice autoritate peste- 
catolicii din Bulgaria. _ i | 
Interesul României era, însă ca şi de aci înâinte, ca-- 

tolicii din Bulgaria, să stea sub influenţa Arhiepiscopiei 
din Bucureşti, strâns legată de Statul şi de.neamul ro- 
rânesc. 'Lrebuia făcut în România, un centru catolic, 
dar absolut românesc_S'a ventilat atunci, crearea a 
două episcopii române unite, în Iaşi.şi Ja Bucureşti, 
cărora ar fi tost subordonate toate bisericile de rit latin, 
din România. Era soluţia cea mai românească. Numai că: 
ea nu convenea de loc Austriei, şi nici nu mulțumea pe 
Paoli şi pe Camilli. Atunci, cel puţin, ar fi ir6buit ca 

- episcopiile latine, să fie legate de Stat, prin buget, dacă 
nu printr'un concordat şi printr'o nunciatură în Bucu- 
veşti, Sturdza nu era omul concepţiunilor Jargi, şi nici 
nu era de o prea fnare abilițate diplomatică. Voia să 
fie plăcut Austriei, să nu intre în conflict fătiş cu Rusia, 
şi să nu facă dificultăți interne guvernului. Căci opoziţia, 
nu are scrupule, când este vorba de răsturnat guvernul. 

In lunie 1883, chestia o aduce în Sinoc, Ghenadie: 
Petrescu. «Să nu aibă niciotrică P. S. Episcop al Ar-: 
geşului, că unii din noi am. înclina spre catolicism; 
căci dacă dintre noi unii Suntem mai toleranţi către 
catelici, toţi depunem cel mai mare zel pentru apăta- 
rea drepturilor şi intereselor bisericei noăstre». Când a 
început a se scrie şi vorbi. de Arhiepiscopia Bucure- 
ştilor, Calinic «a întrebat pe D. Preşedinte” al Consi- 
liului; care l-a asigurat, că n'aveam a ne teme de nimic, 
că nu s'a luat nicio demersă oficială». «Am întrebat şi 
pe D. Ministru al Cultelor, şi am primit aceiaşi asigu- - 
rare». Vasile Boerescu, fostul Ministră de Externe, «m'a. 
asigurat că recunoaşterea oficială a Episcopului catolic 
nu S'a făcut, şi nici că se poate face, fără consimță- 
mântul tuturor puterilor centrale; şi că prin urmare 
nu poate exista nici o temere»!). | ! 

Sinodalii, prin protestările, lor, făceau jocul Austriei, 
„cate nu vrea ca Biserica Catolică, să aibă relaţiun:. 

+ 

  

4) Sumariil Şedinţei S. Sinod din 15 Iunie 1883, 
/ 
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oficiale cu România, pentru ca. astfel, de fapt, să con- 
tinue să o intluențeze. _! . 

Asta nu înpiedică, ca oposiţia să aducă; chestia la Ca- 
-meră. «Părintele Melchisedek, cunocând istoria ţării, şi 

- mai cu seamă a Moldovei, ştie că sunt judeţe, unde 
ifei părţi din populaţie sunt catolici. Cunoştea că in- 

" teresul naţional eră de a lega împreună toată populaţia, 
care_locuia pe teritoriul ţării noastre, şi el a propus, 
sau mai bine a acceptat. cum că toate avantagiile ce se 
dau clerului ortodox, să se dea şi clerului. catolic, 

“ Îmtr'adevăr, P.S. Sa ştia că noi avem o populaţie ca- 
țolică, cum am avut şi avem catolici; că totdeauna, 
până la fanarioți, Biserica Catolică era. privită ca na- 
tionălă. Ei bine, s'a cerut şi s'a dobândit, ca toate drep- 
turile şi foloasele, de care se bucură clerul ortodox, să 
se bucure şi clerul catolic. Pre vremea lui Mihai 
Sturăza, am cunoscut pe Paharnicul losifetcu, care era 

“catolic şi cu toate astea era Sub Prefect. Când au venit 
tanarioţii în ţară, porniţi să ucidă tot, au' adus vrajba 
între catolici şi ortodoxi şi de atunci s'a: tăgăduit 
dreptul episcopilor catolici de a se intitula Băcăoanul, 
Sireteanul> 1). Aşa vorbeşte Kogălniceanu, care deşi 

- opozant, era prea luminât la minte, ca să nu vadă, 
“sine câştigă de pe urma înpotrivirii, ce opoziţia făcea 
intrării în legalitate, faţă de Biserica Catolică. 
“In «Binele Public» se aduc laude celor «ee au: dat 

“alarma, că în Statul Român, alături de biserica domai- 
toâre, vine să se organizeze biserică catolică». Cu 
câteva numere mai înainte, acest ziar, spusese că 
«Mitropolitul Primat are în serviciul său, ca secretar 
intim, un emisar catolic», «ce i l-a trimis societatea Pro- 
paganaa Fide» Şi luând la foarfecă «Ortodoxul»,: care 
răspunsese organului vernescaa, că face operă de opo- 
zant ; zice: «Mai întâi nu poate fi vorba de opozilie, 
căci Mitropolitul nu este guvern». Sfârşeşte prin a-l. 
soma pe Calinic; pe onoarea lui, să răspundă «de nu 
„este adevărat, că de şase luni se află oploşit între pe- 
reţii locuinţei sale, emisarul catolic Giovani Valeri» ? 

Aşa se făcea oposiţie la 1883. Este o adevărată 
“minune, cum în Ianuarie 1887, când Mârzescu readuce 
chestia Arhiepiscopiei Bucureştilor în discuție; între cei 
şaizeci de senatori, cari s'au declarat satisfăcuţi de 

  

1) Şedinţa din 18 Decembrie 1884 a Camerii.
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răspnansul lui Ion Brătianu, găsim pe Iosif Gheorghian, 
. Primatul României, pe Ghenadie Enăceanu, Inochentie 
Chitulescu, Partenie Ulinceai şi Silivestru Bălănescu. [osif 
Naaiescu şi Ghenadie Petrescu, s'au abținut dela vot. 
Nu vedcau nici acuni, cât de greşită fusese politica aceia, 
care permitea unui stat străin, să exercite o influenţă 
oarecare, peste câteva şute de mii de cetățeni români. 

Kogăiniceanu şi Cuza,înţeleseseră acest lucru încă dela 
1834. Fi au înființat în Iaşi, pe cheltuiala Siatului, un 
seminar cu pâtru clase, menit să aibă în curând şapte. 
“În acelaş gând inteligent şi patriotic, au subvenţionat 
bisericile catolice, şi-au asigurat existenţa clerului ro- 
mang-catolic 1). - 

Graţie acestei politici, în Moldova, cîntre săteni 
simtâmântul religios merge scăzând. Biserica, Duminica, 
a ajuns să nu fie frequentată de nimeni. ln satele lo- 
cuite.de catolici, observ că duminicile, bisericile sunt 
pline de lume. La Prăjeşti poporul aşteaptă pe preot să 

„vie să facă leturghia, pe când la Brad, preotul ortodox 
săvârşeşte leturghia în biserica goâlă». «Odată cu scă- 
derea simţământului religios, a început să scadă şi sim- 
țământul naţional. Mai toate femeile române-ortodoxe 
erai? în rochii, fuste şi polce; numai femeile românce 
catolice, erau în costum naţional românesc. Catolica să 
fie oare mai naţională, de cât ortodoxa? Căci numai 
rornâncele catolice. purtau costumul naţional» 2) scrie 
bătrânul Ion Ionescu dela Brad, lui Melchisedek. 

Episcopul Romanului, în faţa, evideanţii, se închină. 
__ «Aşa estel» Ca să explice ceva, el adaugă: «Vorbiţi de 
“clerul catolic. Temeiul lui stă în organizaţia sa escep- 
tională, seculară, în independenţa lui de sus până jos, 
în cultura lui specială, în asigurarea poziţiunii lui ma- 
teriale, în garantarea viitorului ; în bogăţia mijloacelor 
de tot telul, de care dispune Biserica Catolică pe tărâ- 
mul material, cultural, politic, religios şi social 2), 

Spune aşa de frumos adevărul. Este dar o minune 
cum a uitat că, în 1873, scria lui Calinic, că Austria 
«protejează ortodoxia»; când în 1888 scria lui Maiorescu 
că, «are simpatii pentru Biserica Rusă», î) că «Biserica, 
noastră trebue să se teamă nu numai de Rusia, ci şi 

„de Austria» 5). - A 

1) Dobrescu, Studiu de Ist. Bis. Roma. Cont. 108, — 2) Diculescu, 
Op. cit, 36.—3) Ibid. 39.—4). Diculescu. Episcopul Melchisedek 
168.—5) Ibid, 170, 
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Este sincer. Melchisedek, când proclamă: «Eu nu âm 
altă țară mai iubită de cât România, căreia, îi servesc: 

„aproape cincizeci de ani din. viaţa mea, şi tot ce am. 
hicrat, am lucrat numai pertru. ţara mea» 1). Numai 
atât, că în vâltoarea: patimilor, în luptele de toată ziua, - 

„nu a înțeles ce pericâl'este' Rusia, regretabil din partea 
unui istoric... Nu a: priceput că nefiind diferențe dog- 

„ matice între: Răsărit; şi Apus, schisma nu are rost, ne- 
“pricepere: loarte regrelabilă, din partea unui teolog. . 

Din-pricina, acestor lipse ale lui Melchisedek, la 1883 
nici Biserica Latină nu a luat în. România caracterul 
românesc, ce trebuia, să iee; nici Biserica Orientală, nu 

„a eşit 'vindecată din criza cea bântuit-o atunci. Acestea 
" trebuesc „spuse pentru ca osteneliie lui Melchisedek, «să - 
fie preţuite în dreapta lor valoare»; aşa cum şi dorea. - 

| | IN IN 
In -anul 1878, România a trăit momente grele. Dif- 

cultățile ce-i făcea, Rusia, chestia ovreiască şi a drumu- 
vilor de fer, dan multă batae de cap guvernului român. 
Tot în anul acesta, Fanarul socoti, că este vremea bine 
venită, spre a cere României, despăgubiri pentru secu- 
larizarea monastirilor închinate. Grecii puneau: Hornă- 
niei, cuțitul la -gât, la vreme de restrişte. : Gu dibăcie, 
"guvernul românesc, îşi tot amână răspunsul, până ce 
îşi asigură întru toate concursul Germaniei, care dicta | 
te atunci în Europa: Prietenia Germaniei afost dobân-- 

ită în 1879, prin răscumpărarea căilor ferate. Tot în 
anul acela, guvernul român. refuză hotărât, să steă de 
vorbă cu Scaunul Ecumenic, în chestia secularizării. 

Fanarul credea, că poate sili guvernul să negocieze,. 
făcând dificultăţi la trimiterea ecdosiselor, irebuincicase 
episcopilor titulari. Chestia, schituluiui românesc Pro- dromul, de la Muntele Atos, acreşte şi mai tare rela-. tiunile dintre Patriarhie şi Primatul României, | 

V. A. Ureche, ca Ministru al Cultelor în anii 1881 şi 1882, se preocupă nunumai de desrobirea Bisericei Cato-- lice din Regat, de Protectoratul Austriei. Se gândeşte serios, şi la deslegarea Bisericei Rumâne, din lanţurile fanariote. | - 
De la 1856, se revendica faţă de Fanar, autocefalia 

mitropoliilor româneşti; Se vorbea de autonomia Bise- . 
Ticui homâne, ca de o axiomă. Din documente autentice, 

  

74) Ibid: 468,
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reiese că la Mai 1359 Patriarhul Calisti, în «urma cererii 
oivodului "Țării: Româneşti, Alexandru, a numit Mitro- 

polit'Ungro- Vlahiei, pe lacint al Vitzinei. E] era depen- 
dent de Patriarhul Constantinopolitan; şi Biserica Ro- 
mână avea să rămâriă în viitor sub jurisdicţiunea Patri- 
arhatului din Conștantinopole, de unde avea să-şi pri- 
mească în viitor mitropoliţii. 1)» _ aa 
Mitropolia Moldovei, are o obârşie mai nehulvasă; 

dar conflictul iscat, din pricină instalării în scaun a 
Mitropolitului Iosif, se închide prin necunoaşterea lui 
de Patriarhie, în 1401.2) . , II 

Cât şi în ce fel folosise românilor legăturile acestea, : 
bisericeşti cu Fanarul, sare în ochi, ori cui Citeşte o 
pagină din istoria -românilor, de la 1359 şi până azi. 

In România, regat -liber şi ingependent,:se cădea nu-: 
mai de cât să se-desfacă, ceea cesse legase la 1359 şi 
1401. Ureche înţelege că Biserica însăşi, să faca un act 
public şi solemn de gesrobire. Sfântul mir, cu care se . 
pecetlueşte Botezul şi cu care se sfințesc bisericile la - 
târnosire, se face de arhiereu în Joia Paştelor. După ca= - 

„hoane şi dogmaticeşte, ori ce episcop este în. drept să-şi 
sfințească singur, mirul trebuincios în eparhia sa. Prin 

- obicei, sfinţirea mirului celui mare, se face de sobor 
arhieresc, la patiiarhii, care îl inpart episcopiilor sufra- 
gane. Cu chipul acesta, îngărţirea Sfântului Mir, este . 
un semn văzut de subordonare. : . . 

In ziua de 25 Martie 1882, se săvârşete eu solemni- 
tate mare,în Mitropolia din Bucureşti, sfinţirea. aceasta. 
La 9 Aprilie 1882, se: depune un proecţ pentru refurma 

„- legii sinodale, Semnaiarii proectului exprimă. dorinţa 
ca Primatul- României să fie ridicat, la rangul de Pa- 
triarh. Episcopia Râmnicului se ridică la rangul arhie- 
piscopal, cu reşedinţă în Craiova, şi sub titlul deMi- 
tropolie a Olteniei şi a Noului Severin. Din; Sinod, pe 
dângă arhierei, vor mai face parte, profesorii facultăţii 
de teologie,: un consilier al Curţii de Casaţie, ales de 
Curte, divtre membrii ei de religie ortotoxă, şi şaispre- 
zece preoți, traşi'la sorţ, câte doi din fiecare eparhie. 
„Sinodul alege pe episcopii titulari, dintre ieromonaşi. ŞI preoții văduvi, propuşi. de Patriarhul, în înțelegere . 

cu cei doi mitropoliți. i i 
"Membrii Sinodului; împreună cu toţi senatorii şi de- 

  

1) N. Dobrescv, Intemeierea Mitropoliilor, 139 Ibid. 107. 
dă 17
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putații, aleg pe - episcopii eparhioţi dintre cei titulari. 
Mitropolitul Moldovei, şi cel .al Olteriiei, se aleg dintre 
„episcopii eparhioji. Patriarh. devine unul din cei doi | 
mitropoliți ; cel pe care îl' va desemora acelaş colegiu . 
electoral. . n 2 , SR 

- Justiţia, bisericească ar. avea trei instanţe. Prima ins-: 
ianţă este Qoasistoriul eparhial. Consistoriul apelativ, - 
prezidat de un arhiereu, şi Consistoriul Suprem, com- 

- pus din patru preoți de mir, doi arhimandriţi şi doi ar- 
.hierei, sub preşedenția Patriarhului, E 
_ Proectul acesta este semnat, de N. BR. Locusteanu, N. 
Dimancea,; N..Guva, Stancu Bechianu,-T. Călinescu, Nae 
Măldărescu, T. BolAur-Lăţescu, Rose Ştefănescu şi Radu 
Campiniu. Este probabil că s'a depus, cu învoirea Mi- 
nistrului Ureche, Dacă în. lulie 1882, Ureche nu esea 
din guvern; nu e de loc esclus că, proectul amendat, 
trecea prin Parlament. “Ar fi împiedicat luptele şi sean- 
dalurile ce s'au ţinut lanţ de la 1882, la 1884. Cu si- 
guranţă votarea; acestui proect, ar fi avut urmări fericite. 
„__ldeia unei patriarhii române, fusese veniilată şi peste 
Carpaţi, între anii 1853-62. Nu au înţeles însă arde- 

„_„denil, însemnătatea şi foloasele unei pațriarhii române?). 
Nici cei din regat, nu au apreciat ia justa ei valoare, 
soluţia aceasta. e o 

Acest proect şi sfințirea Sfântului mir, au dat prilej 
lui loachirh III, să ia atitidine în contra Bisericii Ro- 
mâne. La 10 Iulie 1882, el trimite d scrisoare, putin 
diplomatică, şi incă mai puţin duhovnicească, lui Ca- 
Jinic, Din tonul ei, reiese că Ioaclim [II], era. convins 

„că românii vor să rupă 'cu Fanarul. Lua atitudine, 
pentru: această eventualitate, ce credea că se apropie. - 
interesul României, îl pricepea Fanărul, mai Vine decât .. 
mulţi dintre'ai noştri. --. - i 
„Acum, toţ Kogălniceanu vede mai clar, şi mai pa- 

„_triotic, ca toţi.-La 30 Octombrie 1882, el ia cuvântul la 
- Cameră, şi spune verde că, la, scrisoarea lui Ioachim II, 
“să răspundă Parlamentul, hotărând, cîn mod' definitiv, . 
„ruperea definitivă, absolută a:pisericei noastre de sub 
obedienţa aparentă ' :au imaginară a Scaunului Ecu- 
menie». «Nu trebue să ne facem iluziuni. Legăturile ce 
le avem cu Bisetica Ecumenică, jenează foarte mult în- 
bunătăţirile, cetrebue să facem», «Eu spun;că noi trebue 
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1) Bariț, Părţi alese din Ist. Trans. 1. 152, 
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să rupem i&găturile. noastre de obedienţa: patriarhală, 
ce ni se cere din (Constantinopole, pentru că de acolo 
nu ne mai vine lumina, şi nu se poate:să ne mai vie -. 
decât împiedicări la retormele, de care avem nevoe-în - 
biserica poastră». Lui Ureche, i-urmase însă la Minis- 
terul Cultelor, Aurelian, un bărbat de ispravă, dar fără 
energie. Se intră dar la tecmeală, cu Fanarul. i 

- 3. Sinod iscăleşte la 26 Noembrie 1882, un lung răs- . 
punș, redațtat de Melchisedek,, un răspuns bizantin, 

-în -care -se spune Patriarhului, că «această: îngri- 
jire a Fericirei Sale, despre păstrarea bunei rânduieli 

„şi a! disciplinei bisericei, place -şi o aplaudăm din toată, 
inima». lâr mustrarea Scaunului Ecumenic, co privim 

cu blândeţe», cdorind a fi în pace şi în armonioare le-. +: 
= sături spirituale». Această scrisoare poartă 'iscăliturile ., 

lui Calinie, a Mitropolitului Moldovei, a lui losifal Râ-: -.. 
mnicului, Melchisedek al Romanului, Inogkentie al: Bu- - 
zăului, Ghenadie al Argeşului, Calinic al”Huşilor, Ca-: 
list Băcăoanu, Ieremia Gălăţeanu, Silvestru Pitegteanu, 
Valerian Râmniceanu, Inochentie: Ploeşteanu, Calistrat 
Bârlădeanu şi Narcis Botoşoneanu: Lipseşte doar semnă- 
tura Episcopului Dunării, de Jos, a lui Iosif Gheorghiamn. . - 

Gheorghe Chițu, care trecuse de la Ministerul de --: 
Finanţe, la Departamentul Cultelor, în locul lui Aure- - . 
lian, se înbolnăveşte. Ion Brățianu încredinţează Mi-: 

- nisterul Instrucțiunii Publice şi Cultelor, colegului său | 
de la Externe, lui Dnmitru Sturdza. Nădăjduia că, 
acest din urmă, va face reforria învăţământului. În tot 

„cazul Sturdza, aplană conflictul cu Seaunul Ecumenic. 
Rusia, :nu voia, să tae firul ce o lega sufleteşte de 

români. Fanarul încă nu era bucuros, să piardă pres- . 
tigiul ce îi da, unitatea confesională cu românii. 

«Patriarhul de Constantinopole, în principiu, nu se :. | 
arată înpotrivitor de a recunoagte independenţa - bise= - -: 
ricii noastre, dar pretinde că nu sau .făcut formele. - . 
spunea Kogălniceanu Camerii, la 28 Octombrie 1882. - 

-* Era uşor de înţeles că, pe calea aceasta, se va ajunge 
la recunoaşterea autocefaliei. Ioachim III, după ce 
afiase de negocierile cu Leon, XIII, nici nu credea cu 
putinţă ca românii, să apuce calea dorită. Se înşela. . 
Ei au intrat la tocmeală, cu Ioachim IV. Scaunul Ecu- 
menic, cu multă abilitate, isbuteşte să fâcă pe Româ- 
nia, să ceară dela Patriarhie recunoaşterea autocefaliei 
Bisericii Române. Am citit scrisoarea prin. care Aris- 
tarki, Marele Logofăt al Patriarhiei, mulțumea lui Ion:
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Brătianwpentru Marele Cordon ai Coroanei, ce i-a dat, 
drept răsplată că sprijinise cererea României. Am auzit. 
de la cei mai în cun oştin[ă, că s'au împărţit şi bani, pentru 

-. obținerea autocefaliei. Negocierile începute în Decem- 
“brie 1884, s'au sfârşit în primăvâră. La 20 Aprilie 1885, . 
Sturdza, inaintă Scaunului Ecumenic, o scrisoare a 
Primatului României, care solicită de Ja Patriarhie, «a 
recunoaşte biserica autocefală a Regatului României». . 
«Depunând câte o sărutare pioasă pe dreapta Sanctităţii 
Sale», Calinic Miclescu şi „Ministrul Cultelor, cer pentru . 
Biserica Română, de la. Scaunul Ecumenic, cea ce nu-i 
lipseşte. Şi Ioachim IV, peste cinci zile, «muliumind; 
şi «felicitând cu duhul dr:gostei frăţeşti» ; acordă, ceace: 
nu putea refuza. Era bucuros.că se preţueşie, aşa mult. . 
obţinerea unui. tomos patriarhal. i „ E 
„«S. Sinod are a înregistra, de astă dată, un fapt de 

mare însemnătate. Autocefalia seculară a Bisericii Ro-. 
mâne a căpătaț bine cuvântarea S$. S. Patri-rhului 
Ecumenic» ; spunea Regele Carol, prin mesajul său, de 
la 1 Mai 1885... a 
Tomosul redactat: în cea mai bombastică elinească, 

şi scris cu cerneală colorată, pe pergament frumos, este. 
un cap de operă caligrafică. Sigiliul îndoit, prins prin- 
îr'un .şnur de matase roşu şi' alb, are şi e] o valoare 
artistică. Nu se mai ştia toțuşi, de urma acestui pre- 
ţios document. n. 

Deabia în 1910, a fost regăsit în archivele tribuna- 
iului de Ilfov; la dosarul suscesiunei lui Calinic Mi- - 
“clescu. Fusese ridicat, în 188;, odată cu biblioteca şi 
mobilierul, singura avere ce a:lăsat Miclescu, 'şi care 
a fost, vândută la licitaţie, pentru. despăgubirea credi- 
orilor săi... | i E 

O simplă întâmplare, a împiedicat să, nu fie scos la 
mezat, odată cu celelalte cărți şi manuscrise din bib-- 
loteca lui Calinic. şi acest document, care încheie e 
perioadă din Istoria Bis6ricii Romăneşti. 
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şi Scop în Sociologie. Primită bine de cele mai importante re- 
viste filozolice străine, lucrarea de faţă prezintă puncte de ve- 
dere cu totul noi şi: explică anumite fenomene sociale, la care 
am asistat cu toţii de câțiva ani. O lucrare de înaltă valoare 
şțiinţilică, va. interesa atât pe specialişti, cât şi pe toţi iuditorii 

N culturii filozotice, 

ARTUR ENĂŞESCU: Pe gânduri, poezii, (75 de pagini, 5 lei). 
Unul din cei mai talentaţi tineri din noua generaţie, Artur: 

Enăşescu dă în acest volum o culegere de versuri, de o bogată 
inspiraţie,' putere de cugetare şi versificaţie sclipitoare, Adegt a! 
lui Leconte de Lisle, autorul pune însă în poeziile sale o înhlă- 
cărare care-l apropie de şcoala romantică. Este o lucrare în care 
gândirea se impleteşte în chipul cel mai fericit cu avântul liri- 
şi cu bogăţia de expresiune. - . | 

ŞONBT. RAULEŢ: Baia Domniței, dramă (140 pagini, 8 lei). 
| Jucată cu succes pe scena Teatrului Naţional din Bucu- | 

reşti şi având ca autor pe vechiul şi cunoscutul publicist care e 
C. Râuleţ, piesa aceasta trece printre lucrările dramatice de 
seamă din ultimii ani. Cartea are o frumoasă  copeztă în culori, 

9. GAROFPLID : Chestiunea Agrară în România (428 pagini, 25 lei) 

p 

J 

, O lucrare monumentală. prin cuprinsul ei, prin vastitatea 
subiectului pe care-l tratează, prin autoritatea impunătoare a-nu- | 
melui lui C. Garoilid, fără îndoială cea mai înaltă competenţă 
în sociologia agrară din România. Ministru de.Stat şi preşedin- 
tele Comitetului Agrar, C. - Garoilid este cel mai în măsură să 
nt dea un studiu complet şi irefutabil al celei mai importante - 
Ghestiui, care frământă opinia publică românească de mai multe 
ecenii. : . - 

„ VABILE BAVEL.: Pribeagg, tribulaţiile unui deinobilizat (144 pagini, 7 lei) 

O serie de schițe şi amintiri din timpul războiului şi din 
perioada demobilizării, interesante prin amănuntul prins sir le 
vif şi prin atitudinea sufletească a autorului, iri care găsim ecoul 
propriilor noastre sentimente în faţă aceloraş evenimente, Scrisă 
într'o limbă curată şi! vie, această carte este un preţios document 
al epocii, Ă . - 

HENRI BORDEAUX: Pentra iubire, roman, traducere de A. Locus- 
teanu (165 pagini, 7.50 lei). 

Superb roman sentimental, în care autorul, cu o “deosebită 
fineță psihologică,  zugrăveşte dragostea pasionată a unei femei 
şi renunțarea din sacrificiul pentru datorie. Lucrarea, scrisă 

/ intro limbă frumoasă, merită o deosebită atenţiune. şi nu trebue 
“să lipsească din nici o bibliotecă. - : - 

PIERRE LOTI: O viaţă bierâută (Matelot) roman tradus de C.A, L. Ghica 
Ediţiune ilustiată . 

Roman, în care autorul descrie eternele. năzuinţi omeneşti 
„spre mat bine, în cadrul „vieţii monotone şi -triste a unui tânăr 
marinar, În stil limpede şi liniştit de dureroase reseminări, ne înfă- 
țişaaă tragedia a două suflete în lupta pentru viaţă. , 

Cartea are copertă în culori de A, Dragoş şi ilustraţii în text 
=
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PAUL BOURGET : Dragoste de Tată (Sauvetage) Roman (156 pagini, 
, preţul 8,90 lei). : - , 

7 Fineţea de analiză psichologică a marelui autor francez şi 

puterea dramatică cu care închiagă și rezolvă cele mai complicate 

probleme sufleteşti, se dezvălue odată mai mult în această palpi 

antă scriere, în care Paul Bourget cercetează tema „morală a de 

votamentului și sacrificiului patern față de pasiunea amorului 

"simţit de copil. i - 
y 

Coperta cărții este o ilustrâţie. în culori de A Dragoș. 

OSQAR WILDE : Crimă şi Conştiinţă (Portretul lui „Dorian tray) 

” | Roman (140 pagini. . -. | pi : 

__ Celebra seriere a maselui scriitor irlandez, care se vinde în 
sute de cdiţii în librăriile străine, este unul din mărgăritarele rare 

aa ale literaturii. universale, Roman psichologic şi filozofic prin tema ” 

lui, el înfăţişază atitudinea morală a unui pervers şi criminal ra- 
__ finat faţă de propria lui conştiinţă, care-l obsedează şi pe care 

. voeşte s'o nimicească, dâr nu izbutește” decit să-şi distrugă propria . 

viaţă. Existenţa strălucitoare a superbului tînăr Dorian Gray — 

eroul principal al romanului, — dă ptilej autorului să descrie viața 

elegantă. a saloanelor londoâeze, cu: un. spirit, un <humour», 0 agi- 

litate paradoxală: care nu-şi găseşte egal la niciun alt autor. Ma-. 

estru al stilului, Oscar Wilde ne-a dat în această copo-d'operă un 

model de clasicism desăvirşii, | . | 
Coperta reprezintă, într'o ilustrație colorată, datorită lui A, 

N Dragoş, momentul când Dorian Gray voeşte să sfâşiea, propriul 

4 său portret, pe care s'a imprimat urma perversiunii- şi crime- 
lor lui, i 

N. PORSENNA : Spre Fericire, roman (271 pagini, preţul 20 lei). 
Spiritualul şi vigurosul_ autor al „Strigoilor”, cate a avut 

atâta succes de librărie, în cât în curând editura noastră va pune , 
sub tipar a treia ediţie, abordează în noul roman o temă îndrăz- 
neaţă şi pasionantă : problema generală a fericirii omeneşti. 

a Paul Scudrea, eroul puncipal al romanului, tinărul «are ' 
caută în viaţă fericirea, găseşte că pentru aceasta trebuie să re- 

N nunţe neapărat la anumite vanităţi şi superstiții şi să-şi croiască 
-- o linie de conduită originală, în care ledonismul rafinat până la 

imoxalitate joacă rolul de căpetenie. E | „ 
Tânărul. sceptic abordează viața cu un surâs de cuceritor, 

supune oameni şi lucruri egoismului său fermecător și ezcluziv 
„până la simbol, arpegiază sarcastic pe toate cuardele inimii, și 
drept reacțiune'la toale încercările“ vieţii are râsul triumfător, de 
sublim dispreţ. Prima parte a lucrării, care este un fel de simionie 
a. amorului și a veseliei, este urmată de degradarea inerentă ori- 
cărei pasiuni exagerate. După încordări de dramă zguduitoare, po- 
vestea se închee printr'o, exploziune falală a tragediei omenești, 
a morţii eterne, care se ascunde îndărătul mirajelor splendide 
ale „Fericirii“. i _ - 

Nici un autor român coatemporan nu înalță spiritul, hu- 
- motul şi ironia până la înălţim mai :culminante; în. nici un roman . 

& românesc nu 'se împletește mai bogat lirismul, pasiunea, sârcas- 
mul bieiuitor, cu durerea nemărginiiă şi. cu resemnarea mai tristă 

ca modetea însăș; O carte pe atât de rară, pe cât de nouă în tu- 

. . pringul şi în psichologia ei, este o adevărată revelaţie literară, .. 
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Paginile î îa care este descrisă, decăderea clerului, din cauza 
' domniei fanariate şi împitării administrative, sînt cele tai intere- 
saute care s'au scris în acest domeniu, . 

a. - “Sub Presă: 

, MARIU 7HEODORIAN-CARADA : Norocul lui ani, roman. 

EDGAR PoE: Aventurile: Extraordinare ale lui “Arthur Cor. 

, , don Pym, roman. - e Z, 4 

- Genialul şi nefericitul: scriitor american, acela; care a dat 
„atâta viaţă nuvelei, în. cât a consacrat-o ca genul literar al viito- 

. xului, şi care, în luraca wiraculosului, a fantasticului şi a grozavului 
a fost promotarul tuturor 'şeolilor literare: similare (în frunte cu 
Villiers de Lisle Adam, “Hoffman, Conan Doyle, Ewers, etc), — 
“Edgar Pot a scris un singur roman, cel de faţă, care este o quin: . 
tesenţă a uriașelor sale calități, 

Aventurile exteaordinare ale luj Arthur Gordon Pyw au loc 
pe. mare, printre. ghețari, la “ Polul Sud. Misterul și oribilul sânt 
înălțate până la simbol. Stilul acestei cărţi, redat într'o. traducere 
ireproşabilă, pare cioplit în diamant. Fiorii necunoscutului pătrund 
în inima noastră cu mii de vibraţiuni. 
"Este o luciare epocală, Are d elegantă copartă „în culori. 

7, DOSTOIEVSKI: Fraţii Karamâzov. 

ANATOLE FRANCE: Ymbra Trecutului Gatatotre Comiane). 

 


