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$ 7. Locul

și timpul

naștere, familia,

copilăria,

Creșterea și instrucțiunea.

Cine pleacă din târgul Piatra-Neamţ și merge cale de
un ceas cu piciorul în direcţie nord-vestică, urmând
cur-

sul sgomotos

și repede al râului

Cuejdiu,

dă

de o co-

mună mare și frumoasă numită Gârcina. In acest sat
de
munte al județului Neamţ, pela sfârșitul primului pătrar
din
secolul trecut, a văzut lumina zilei un copil, care a
devenit mai târziu episcopul și scriitorul Melchisedec. Născut în 15 ale lui Fevruarie 1823 1), copilul primi la botez
1) Aceasta e data care trebue admisă. In dosarul «Docume
ntelor ştiinţifice
și actelor de serviciu ale lui Melchisedec» nu există nici
un act oficial din
care să se constate data nașterei sale. Pe inscripția pietrei
mormântale, ca
dată a nașterei lui Melchisedec, stă scris anul 1822, luna
Fevruarie în 12. Această dată ca și întreaga inscripție se datorește lui V.
Mandinescu, fostul
director de episcopie în tot timpul episcopatului lui Melchise
dec Servindu-se
de nişte notițe biografice trimise tot de Mandinescu,
d-] Calinderu, în DisCursul său de recepținue în Academie, a împrumu
tat de asemenea această
dată, care apoi s'a generalizat. De altminteri, ţifra de
dedese întâi Melchisedec într'o notiță autobiografică din 121869.Fevruarie 1822 o
Tot în acel an
însă, primind o scrisoare dela fratele său Ieronim, în
care-i comunică notițe
despre vieața mamei sale, despre anul căsătoriei părințil
or— 1819—şi despre
toți fraţii săi puşi în ordinea naşterei, episcopul, luând
probabil şi alte informațiuni dela tatăl său—buneoară cea retativă la intervalu
l dintre o naștere
şi alta a copiilor—a revenit asupra acelei date pe care
în lipsă de vreun act
oficial o fixase el singur prin deducție încă de pe când
eră la Socola, și a
înlocuit-o definitiv prin 15 Fevruarie 1823. Această ultimă
datăo întâlnim mai
întâi în notița autobiografică din 1871, făcută după cererea
Societăţei academice române-—(Vezi Corespondenia cu Societatea academi
că română). In 1889
după cererea lui Iosif Vulcan, directorul revistei Familia,
Melchisedec a mai
compus o notiță autobiografică în care data nașterei e tot
15 Fevruarie 1823.
Această notiță scrisă în formă de biografie s'a publicat
în Familia din 1890,
anul XXVI, No. 1. Originalul notiței scrisă de însuși
Melchisedec se află în
Corespoudenţele sale din 1889. Mandinescu referindu-se
în notițele comunicate

de el d-lui Calinderu numai

1869, înseamnă

la notița autobiografică a lui Melchisedec
că n'a avut cunoștință de ulterioarele notițe autobiografice din
ale

—
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numele de Mihail. Părinţii lui erau
moși-strămoși. Pe tatăl său îl chemă

Români neaoși din
Petru Ştefănescu și

eră preot în Gârcina. Tot preot fusese și bunicul său Con-

stantin, care la bătrânețe s'a călugărit în schitul «De peste
vale» luând numele de Costandie!). Cel mai depărtat strămoș în linie bărbătească, a cărui amintire se păstrează și
azi în tradiţiunile familiei, e protopopul Vasile din târgul
Piatra-Neamţ, trăitor în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
Un

fiu

Gârcina
preot,

al acestuia, anume

după
este

cererea

tatăl

preotul

locuitorilor

lui Constantin,

Ion, s'a stabilit în

satul

și fiul său Andrei,
bunicul

direct

tot

al lui Mi-

hail. Preotul Petru Ștefănescu, tatăl lui Mihail eră un
membru demn al vechei preoțimi moldovene, despre care un străin—Comitele D'Hauterive, membru al Academiei franceze de inscripţiuni și frumoase arte—se exprimă astfel în 1787: «Preoții din Moldova nu sunt nici
leneși, nici bogați, nici semeţi. Ei nici nu trăesc măcar

din serviciul lor preoţesc și trebue să recunoaștem că sunt
foarte activi și foarte modești... Uzul le încredințează sar-

cina de a săvârși rugăciunea publică și îndeplinesc toate
amănuntele acestei îndatoriri cu zel și fără gând de câștig. Ei au paza bisericei și grija de a o îndestulă cu cele
necesare cultului. Indatoririle lor cetățenești sunt de a
plăti o dare anuală episcopului. în eparhia căruia exercită
oficiul lor preoțesc?). In fine, dupăce îndeplinesc aceste
datorii publice ei reintră în rândul poporenilor, cărora le
dau exemplu de răbdare și de muncă. Ei sunt cei mai
buni părinți, cei mai buni soți, cei mai buni săteni ai ținutului; rareori îi vezi supărând pe <ispravnici» cu pârile
episcopului. În condica
chisedec,

numit

pe

disciplinară a seminarului

atunci

Mihail

Veniamin

Stefănescu, a fost

primit

se spune că Melîn seminar

pe ziua

de 3 Decemvrie 1834 și că atunci eră în etate de 12 ani (Vezi aceasta
puţin
mai departe). Confruntând această relaţiune cu amândouă datele de
mai sus,
vedem că tot ultima e cea adevărată, Intradevăr, data naşterei fiind 15 Fevruarie

1823,

ceeace

în

12

etate

ani,

Melchisedec,

vorbirea
pe

care,

la 3 Decemvrie

de toate zilele se
se

vede,

i-a

1834, aveă

redă

declarat-o

ezact

todeauna
tatăl

său

11 ani și 10

prin țifra rotundă
când

luni,

l-a internat

de
în

seminar.
,
_
1) Toate noţiunile privitoare la familie mi le-a comunicat P. S Arhiereu Valerian Râmniceanu, fratele în vieaţă al episcopului Melchisedec, şi apoi le-am
verificat prin Powelnicul acestuia înserat în Acta corespondențelor şi Iucrărilor
sale personale pe anul 1885.
2) Această dare desfiinţată prin Regulamentul organic, eră în valoare de 12
lei vechi şi preoţii o numeau cu un termen consacrat carboava episcopului (Comunicație orală dela P. S. Arhiereu Valerian Râmniceanu).

—
și nemulțumirile
ciumi,

nici în

lor.

3 —

Nu-i vei găsi

«horilcăriile»

niciodată nici în câr-

satului. Poate că aceste exem-

ple, cari bat la ochi, sunt mult mai în stare să înrâurească
asupra purtărei sătenilor, decât învățăturile orale, cari nu
sunt nici ascultate, nici înțelese» |).
Mama lui Mihail, soţie a unui astfel de preot, se numiă

Anastasia,

și eră fata lui popa Ion Focşa

devenit

la bătrânețe

metania

la mânăstirea

călugăr

sub

Bisericani.

numele
Anastasia,

din Negrești,

de

Ilarion,

cu

în tot cursul

vieței conjugale, dela 1819 când s'a măritat și până la
22 Mai 1868, ziua și anul morţei sale?), s'a distins prin
virtuțile ei de soție şi de mamă a 15 copii. «Pentru onoarea
mamei mele —zice dânsul
— nu pot a nu spune în treacăt,
că ea eră modelul virtuților femeei de țară și cu deosebire
a soției preotului de țară»5). Anii copilăriei i-a petrecut
Mihail în casa părintească, împreună cu frații şi surorile.

sale, crescând sub deaproapea îngrijire şi iubire a mamei,
și bucurându-se de farmecile naturei ce i le oferea satul

său. În ziua de

1 Decembrie 1829, când se serbează amin-

tirea profetului Naum, Mihail în etate de 7 ani a fost dus

la școala din sat, după ce mai întâi, în dimineața acelei
zile, mama sa îl pusese să facă mătănii la icoane Şi să se
roage sfântului Naum «care deschide mintea copiilor la
învățătură». Pe acele timpuri, școala din Gârcina eră
întreținută de clericii și locuitorii fruntași ai comunei într'o
chilie din curtea bisericei, unde un călugăr din mânăstirile
vecine învăță, în timpul iernei, pe copii sătenilor: citirea,

orologiul,

psaltirea și scrisul.

La etatea de 9 ani a fost

dus în târgul Piatra-Neamţ şi dat în școala dela biseric
a
Sântu-lon, unde pe lângă citire se mai învățau: cântările,
rânduelile bisericești și aritmetica. Școala aceasta se țineă
într'o cameră din turnul bisericei. Tot în Piatra a mai urmat
câtva timp la școala întreţinută de un boer—Sulgeriul
4).
1) Memoire sur Petat ancien et actuel de la Moldavie par
le Comple D' Hauterive,
chapitre V. Manuscriptul acestui memoriu prezintat
de numitul comite principelui Alexandru Ipsilante, în 1787, a fost oferit
M. S. Regelui nostru de către
un ofițer francez, urmaș al lui D'Hauterive. La rândul
său M. S. Regele l-a
dat Academiei care l-a imprimat:în 1902.
2) Scrisoarea lui Ieronim către Melchisedec în Acta
corespondențelor pe
anul 1869.
3) Notiţă autobiografică inserată în acelaş loc
1) V. Mandinescu, Noriţă biografică inedită asupra
lui Melchisedec, aflătoare
în Arhiva Fundaţiunei <Melchisedec> din Roman.

—
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Părinții văzând în Mihail deșteptăciune și dor de învăţă-

tură,

întăriţi în aceasta și de laudele aduse băiatului de în-

vățătorii lui de până atunci, s'au decis a-l da la o școală mai

înnaltă. Consecinte hotărârei luate, la finele anului 1834, părintele Ștefănescu își internează băiatul în seminarul dela Socola, instituție deaproape supravegheată pe acele timpuri de
marele mitropolit al Moldovei, Veniamin Costache. Timp
de 7 ani cât a învățat la seminar, Mihail Ștefănescu a fost
un elev eminent, s'a bucurat de simpatia profesorilor săi,
și na suferit niciodată vreo pedeapsă disciplinară ?),

Prin Octomvrie 1841, nemulțumit atât el cât și colegii săi,

de asprul tratament al directorului de atunci al seminarului, arhimandritul Vladimir Suhopan, au plecat din seminar la laşi unde s'au plâns mitropolitului, rugându-l a
da ordin să li se elibereze atestate spre a ieși din seminar.
"Primind atestatul pe ziua de 10 Noemvrie 1841, tânărul

Mihail Ștefănescu s'a dus la părinții săi în Gârcina, unde
n'a stat decât puţine

zile, căci a fost chemat

în comuna Șerbești din județul Neamţ,

ca învățător

la școala înființată

şi întreținută de renumiţii boeri Alexandru şi lon Canta.
Meritele lui inspirară așă de multă încredere sus numiților
boeri, încât aceștia aproape îl determinară a se stabili ca
învățător pentru todeauna acolo, vorbindu-se chiar de căsătoria lui cu fata primarului din acel sat. Dar scris a fost
ca cercul activităței acestui tânăr să fie mult mai întins
decât hotarele și școala unui sat.
In timpul acesta seminarul, trecând sub direcția meritoSuliiarhimandrit Filaret Scriban și primind după propunerea domnitorului Mihail Sturza numirea de „Seminaria Ve-

niamină 2), se reorganizează sub toate raporturile. S'a sporit
cursul științific prin

științele filozofice și prin ramurile ști-

1) In condica disciplinară a seminarului Socoala
5 e trecut «Mihail Ștefănescu primit în seminarie

etate de 12 ani, fiul preotului
Octomvrie

1841

de

sineşi

Petru

din

volnicindu-se

Gârcina,

s'au

dus

de pe acele timpuri, la No
la 1834, Decemvrie 3, în

ținutul Neamţului.

din

seminarie

La 13

în laşi;

apoi
după jalobă i s'au slobozit atestat la 10 Noemvrie Van Suferit nici o pedeapsă
în şcoală, (Const. Erbiceanu, Istoricul Seminarului Veniamin, p. 64),
In atestatul
eliberat atunci stă scris «purtarea întocmai potrivită regulelor prescrise
institutului seminaricesc>. (Dosarul Docunientelor și actelor de serviciu ale
Bpisco-

puli Melchisedec 1869).

2) Scrisoarea domnitorului Mihail Sturza către mitropolitul Veniamin
dela
1 Ianuarie 1841, publicată în Istoricul Seminariului Veniamin de G.
Adamescu,
pag. 20* Anexa 13.
.

—
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ințelor teologice cari până atunci lipseau. Schimbări nemerite se făcură și în corpul profesoral. La învitarea
făcută de Epitropia seminarului tuturor elevilor cari finiseră
cursul în anul precedent de a se reînturnă la școală, spre
a ascultă și științele adaose, zelosul Mihail n'a stat mult
pe gânduri, a lăsat învățătoria şi a venit din nou la
seminar în toamna anului 1842. De rândul acesta, în cursul

unui singur an, făch progrese uimitoare în toate ramurile,
mărindu-și din ce în ce sfera cunoștințelor

genere, ajutat

în aceasta

de

unele

limbi

și a culturei în
moderne,

pe cari

le învățase și de cele clasice, greaca și latina, pronunțând
Chiar un discurs în latineşte ?. La 13 Septemvrie
1843,
i se eliberează un nou atestat de finirea cursului complect.

$ 2. Activitatea profesorală, tunderea în monahism
și complectarea

studiilor.

Directorul seminarului Veniamin, Filaret Sriban, apreci
ind meritele tânărului absolvent, făcu să fie numit pela
finele anului 1843 profesor «suplent» la catedra de
retorică, pastorală și istorie naţională 2). In acelaș an nu
mult

după aceea, urmând tradițiunilor familiare 3) și unui îndemn

lăuntric al sufletului, înrâurit poate și de protectorul
său,
noul profesor, în ziua de 24 Decemvrie 1843, îmbră
câ rasa
călugărească, haină potrivită pentru ceice renunț
ă la bunurile cu dulceaţă efemeră ale acestei lumi. În monah
ism
caută unele firi alese idealurile lor scumpe, a căror
reali1) Manuscriptul acestui discurs a fost dăruit de
d-l Const. Erbiceanu Academiei române, unde căutându-l nu l-am putut
găsi, probabil fiind nenumerotat,
2) Decretul numirei dat de Epitropia Seminar
ului la finele anului 1843 se
păstrează în arhiva Caselor Melchisedec din Roman.
Din Buletinul oficial al Moldovei pe anul 1844, Septemvrie, 21 supliment
la No. '75, rezultă că Melchisedec
mai predă în acel an şi geografia patriei: <Cuvioş
ia
dec paradosește ritorica, păstorala, istoria cu geograf sa ierodiaconul Melchiseia patriei» (pag. 319). Din
dosarele seminarului Veniamin pe anii următori
până la 1848 inclusiv se vede
că Melchisedec a predat cele trei ştiinţe: retorica
, păstorala şi istoria patriei
afară de anul 1847, când eră «profesor supleant
sală în duhul religiei strămoșești». (Dosarul seminardeuluiritorică şi istorie univerVeniamin pe anul 1847,
No. Arhivei 164, pag. 19).
2) Nu numai unii ascendenți şi rudenii colaterale
după tată şi după mamă,
dar și fraţii, şi surorile sale, care au trăit mai
mult, au imbrăţişat monahismul,
Astfel: Ion numit în călugărie Ieronim, decedat
arhimandrit ; P. S. Arhiereu Valerian în vieață; maica Evghenia fostă superio
ară la Văratic, decedată; maica
Susana, superioara mânăstirei Răsboeni, în vieață;
afară de sora cea mai mică,
d-na

Elena

Popescu,

azi văduvă.

—
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zare nu o întrevăd în sbuciumările vieței din lume. Astfel
Mihail devine monacul Me/chisedec, conform uzului și regulei monacale, în virtutea căreia celce intră în tagma
călugărească renunță la numele cel vechiu, ca o lepădare
sinceră a celor pământești și trecătoare, şi adoaptă unul
nou, simbolizând aceasta o îmbrăţișare din toată inima a
unei noui vieți curate şi cerești. Noul nume, Melchisedec

<T-b

<rege-preot» 1), a fost cași o prevestire a ceia

ce aveă să devină tânărul călugăr: o căpetenie a clerului și

o

ilustrație a bisericei. E făcut ierodiacon în ziua de

16

August 1844 pentru biserica Schimbarea-la-faţă din mână-

stirea

Socola.

Hirotonia

s'a săvârșit în biserica Albă

din

lași ?). La 25 Decemvrie 1845, Melchisedec pe lângă sarcina

de suplinitor al catedrei sus amintite e numit și inspector 5
al seminarului, post în care mai servise câtva timp în cursul
anului 1844, suplinind pe ieromonacul Isaia Teodorescu retras la mănăstirea Vorona pentru căutarea sănătăţei 4). Cu aceste două atribuțiuni, de profesor suplinitor și de inspector,
rămase până la anul 1848. Ca inspector, locuind în seminar a
fost un pedagog model: prin observaţiuni minuţioase ajunsese a cunoaște caracterul fiecărui elev, așă că prin poveţe aruncate în mod fin preveneă multor elevi neajunsurile firei
lor. Ceice au fost pe acele timpuri în seminarul Veniamin, mărturisesc că disciplina școlară a părintelui Melchisedec eră o disciplină aleasă pe care nu și-o poate însuși
orcine: eră o artă în accepţia curată a cuvântului. Fire
simțitoare, ajută la orce ocazie pe școlarii săraci şi orfani,

le vorbiă blând și încurăjător—eră

sprijinul Și protecto-

rul lor. Caracterul său eră nobil, vorba măsurată,

privirea

dulce; aveă o elocință convingătoare—acestea erau armele

cu cari se impuneă atât elevilor buni cari-l respectau Și
iubiau, cât și celor răi cari se îndreptau. Bun și amical
cu cei buni, aspru și neînduplicat cu cei răi.
?) Etimologicește ebraicul melech-ţadoc înseamnă „rege al dreptăței“. Cel
ce a purtat întâi acest nume însă e un distins personagiu din Vechiul Testament care eră în acelaș timp rege al Salemului și preot al Dumnezeului celui
Preainalt,
:) V. Mandinescu, Notiţă biografică inedită.
5) Atribuţiunile “inspectorului de atunci echivalează cu ale subdirectorului

sau ale spiritualului
până acum,

de

*) Istoricul seminarului

azi.

In

Rusia,

Veniamin

denumirea

de C. Erbiceanu,

de

inspector

pag. 77.

se

păstrează

—
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Seminarul Veniamin nu-i ofereă însă mijloace îndestulătoare spre a-și mulțumi spiritul setos de o cultură mai
înnaltă. Scriban convins pe deplin, că în Melchisedec sunt
întrunite deopotrivă capacitatea intelectuală cât Și virtuțile morale, se decise a-și trimete fiul spiritual în streină-

tate pentru complectarea studiilor. Orașul ales fu Chievul?),

considerat

ca unul

din marile centre

ale ortodoxieiși de

care e strâns legat prin mitropolia și academia de acolo

numele ilustrului Român Petru Movilă. La începutul anului 1848 însă, mitropolitul Meletie voind a schimbă pe
Scriban din postul de director, provocâ prin oamenii săi
neorândueli în seminar. Deoarece Melchisedec, ca profesor şi ca inspector eră devotat lui Scriban și da tărie partidei acestuia, mitropolitul a găsit cu cale să-l desărcineze atât
din profesorat și din postul de inspector, cât și din îndatorirea de diacon al bisericei seminarului, dându-i ordin a se re-

trage la mănăstirea

Neamţului, unde

ce se va înființă seminarul

să

petreacă, până

ştiinţelor hotărâte pentru

partea monabhicească, când după vrednicie va, fi întrebuințat, De sigur, că ordinul mitropolitului a fost repede
executat. Melchisedec a plecat la mănăstire luând cu dân-

sul și pe fratele său Vasile, care tocmai atunci absolvise

cele patru clase de seminar. Din o scrisoare a sa către
un profesor din seminar, se constată că el la 9 Fevruarie 1848 eră în monastirea Neamţului. Intâmplarea aceasta
care distrugeă oarecum planurile sale de viitor, n'a descurajat pe Melchisedec, din contră, cum intrâ în mână-.
stire, începu a se ocupă cu studiul limbei rusești, ajutându-i la aceasta și împrejurarea că pe atunci în biserica mănăstirei Neamţului se cântă la o strană românește
și la cealaltă rus ește?). In vara anului 1848, Moldova, dela
1) Dosarul seminarului Veniamin pe 1847—48, <Pentru trimiterea în
Rusia
la Academia de Chiev a doi clirici din seminaria şcoalei spre săvârşirea
cursului teologic>.—No. Arhivei 137.
3) In mănăstire Melchisedec aveă un tratament mai bun, deosebit de al celorlalţi călugări. Superiorul i-a permis să mănânce carne, lucru ce eră pe acele
timpuri cu totul oprit călugărilor. Zelul lui Melchisedec pentru studiul limbei
ruse, predilecția lui pentru strana unde se cântă ruseşte i-au atras ura partidei naţionaliste din mănăstire, care în naivitatea ei, îl critică pe tema
naţionalismului numindu-l rus şi trădător, Criticile acestea spre a ajunge la urechile lui Melchisedec se făceau mai ales când eră de față şi tânărul Vasile,
care le ascultă şi le comunică
reul Valerian Râmmicranu),

fratelui

său.

(Coriunicaţie

orală dela P, S. Arhie-

—
un capăt până
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,

la altul eră bântuită

de holeră

și una din

victimele acestui flagel! a fost însuși mitropolitul Meletie ?).

Melchisedec a putut acum, cu voia locotenentului de mitropolit, să se reîntoarcă, din exilul său la lași unde pe
de altă parte dascălul și protectorul care-l iubiă, a început din nou demersurile pentru trimiterea lui în Rusia.
Filaret Scriban se bucură în acest timp de protecţia generalului rus Alexandru Sturza, vărul domnitorului de atunci al Moldovei, Mihail Sturza. Cu acela legase Scriban
o amiciție strânsă, încă de pe când eră student în Rusia.
Cult și distins, Alexandru Sturza eră un bărbat iubitor
de neam și având mare ascendent asupra vărului său, destinele Moldovei în mare parte erau în mâinile lui. Seriban cere și obține sprijinul acestui bărbat, care intervine

pe lângă domnitor în favoarea lui Melchisedec. Toate formalitățile sunt gata și în August 1848, Melchisedec pleacă
spre Chiev unde ajunge la 4 Septemvrie, acelaș

an. Prin ta-

lentul și aptitudinile sale, Melchisedec a lăsat în Rusia amin-

tiri neșterse. Cât timp a studiat la Academia din Chiev, pe
lângă studiile teologice și al limbei rusești, el s'a mai ocupat serios cu studiul limbei slavone vechi și al literaturei acesteia, cu ajutorul căreia a putut să devie un eminent cercetător al istoriei trecutului nostru. Strângeă cu asiduitate note

istorice, filologice și arheologice, copiind din cărțile și
revistele rusești orce fel de date privitoare la Români și
țările lor. Amintim aci copierea din ziarul Societăţei istorice şi arheologice din Odesa a unui act important, emanat
din cancelaria lui Alexandru cel Bun 2). Tot la Chiev a

plănuit scrierea unor cărți didactice, pe cari le-a termint
după înapoerea sa în ţară. In Academie, fiecare student
eră obligat lă finirea cursului să scrie o dizertație ştiințifică asupra unei teze pe care și-o alegea singur. După modul tratărei, i se da nota finală și se clasifică. Melchisedec
și-a ales teza «Probă de interpretare la cap. VII, VII şi

7—8

din profetul

Isaia *). Pătrunderea

cu

1) Cronica Romanului, partea II, pag. 207.
3) Publicat în limba originală și în traducere în Cronica
pag. 3.

care

a stu-

Hușilor, Apendice,

3) Manuscriptul in limba rusă al acestei dezertaţii se află în dosarul din,
arhiva Fundaţi
unei

scolastice».

«Melchisedec»

din Roman,

intitulat

«Rămășițe

de ocupaținui

—
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diat acest subiect precum și modul ales al expunere: a
plăcut aşa de mult corpului profesoral academic încât i-a
acordat în 1851 titlul de Magistru în teologie și litere, cea
mai înnaltă distincție ce poate acordă aceă universitate. La
3 Octomvrie 1851, e înnaintat la treapta de ieromonac,
fiind hirotonit în marea lavra Pecerstca din Chiev de către
mitropolitul Filaret al Chievului, cu autorizația lui Marda-

rie, locotenentul -de mitropolit din Iași. Ca ieromonac

Și

cu titlul de Magistru în teologie și litere dela Academia
din Chiev, după ce făcuse o călătorie cu scop științific la

Petersburg și Odesa ?), Melchisedec vine în patrie la în-

ceputul lui Noemvrie 1851, și e decretat la seminarul Veniamin inspector și profesor de ermineutică, eclesiastică,
scripturistică și omiletică 2). Dela această dată începe activitatea sa literară. Timp de cinci ani cât a stat profesor aci, Melchisedec şi-a văzut de cadedră cu un zel
Și
un devotament ce nu se poate descrie. Pierdeă nopți
întregi pentru scrierea de cărți didactice cari pe atunci lipseau cu totul. Una după alta ieșiră de sub pana sa diferite manuale didactice, dintre cari unele au rămas în ma-

nuscris. Neavând

cine să predea limbile ebraică și latină

se însărcină tot el şi cu predarea

acestor limbi,

ba ce e

mai mult dă și lecţiuni de franceză elevilor silitori cari
doreau să învețe această limbă. Se interesă todeauna de

băcțit, alentați pe cari îi ajută și cu bani și cu cărți și
cu
îmbrăcăminte. «N'am văzut decât escepțional—zice un fost
elev al său—oameni ca Preasfinția Sa, devotați cu suflet
și inimă la instrucția și educaţia elevilor săi, fiilor poporului român» 3). Eră foarte iubit de elevi și ca profesor
și ca inspector, căci ca profesor avea depline cunoștințe
de științele ce predă, şi le predă metodic Și potrivit cu
gradul inteligenței elevilor; iar ca inspector îngrijea mult
de buna conduită și întreţinere a elevilor. Noul mitropolit
al Moldovei, Sofronie Miclescu, văzându-i meritele și calitățile, și tot după recomandaţia lui Filaret Saiban l-a fă-

cut protosinghel în ziua

de 6 lunie

1852, iar la 12 Ia-

1) Dosarul seminarului Veniamin, No. Arhivei 137.
2) Decretul epitrapiei din 4 Noemurie 1851.
3). D-nul Const, Erbiceanu, Discurs funebru în Rev.
Biserica ortodoxă

din anul 1892 pag. 245.

rom.

—

nuarie

1856,

acelaș
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mitropolit

l-a ridicat

la rangul

de

arhimandrit.
In anul 1851, domnitorul Grigore Ghica promulgase legea organizărei învățământului eclesiastic. Prin paragraful
II. al acestei legi se decidea înființarea a câte unui seminar

inferior și pe lângă cele două episcopii: a Romanului și
a Hușilor. Tocmai în 1856, episcopul de Huși, Meletie al

II. Istrate, voind să reorganizeze seminarul de pe lângă
episcopia sa, prin, stricta aplicare a legei, cere dela mitropolitul Sofronie Miclescu a i se da ca director și profesor
la seminarul său pe arhimandritul Melchisedec.

Mitropolitul primește propunerea și domnitorul Grigorie
Ghica, pe baza referatului episcopului Meletie, numeşte pe

Melchisedec, rector şi profesor

decretul din 5 Martie

1856.

spiritul lui Melchisedec mișcând

la seminarul

Aici

din Huși,

cu

cași la Socola vedem

şi activând

totul. Prin stă-

ruințele lui ca director, în 1857 s'a mărit bugetul semina-

rului așă că s'a dat posibilitatea

de a se întreține un număr

mai mare de elevi și de a se retribui mai bine profesorii.

In consecință trebuiă să se creeze Și încăperi mai multe,
căci cele cumpărate sub Meletie Istrate erau cu totul in-

suficiente. Melchisedec

stăruește

la succesorul

acestuia, lo-

cotenentul de episcop Ghenadie Tripoleos, care cedează
seminarului niște chilii din coprinsul episcopiei. De asemenea a cedat și o parte din localul episcopiei spre a se
mări coprinsul seminarului. În temeiul unui raport al său
către Dimitrie Cantacuzin, ministrul averilor bisericești, acesta iea deciziunea ca clădirea noilor încăperi pentru seminar să se facă din economiile ce arresultă din bugetul
seminarului, pe lângă cari a mai adaogat o subvenție de

la ministerul său 5). Ca

director

şi profesor

la Huşi,

Mel-

chisedec a publicat o altă serie de cărţi didactice, despre

cari vom

vorbi la locul respectiv.

In vara anului 1857, urmând a se face alegerile pentru
divanul ad-hoc a fost convocat la Huși tot clerul din această eparhie, ca să aleagă și el pe reprezentantul său
în divan. Alegerea s'a făcut în ziua de 29 August 1857
sub președința locotenentului de episcop Ghenadie Tri-

poleos

şi alesul

clerului

1) Cronica Hușilor, pag. 460.

a fost arhimandritul

Melchisedec.

—
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La desbaterile divanului ad-hoc, a cărui şedinţă de deschidere s'a ținut la 22 Septemvrie 1857, Melchisedec se
manifestâ alăturea de frații Scriban ca unul din cei mai
înfocați susținători ai unirei «In aceste momente mari ale

națiunei—zice d-l Dimitrie A. Sturza— Melchisedec a fost

la înnălțimea preotului și a patriotului» )) Modul cum trată
el cestiunile venite în discuţie, claritatea cu care le ana-

liză şi argumentă,

pătrunderea

şi forma

aleasă sub care

le prezintă, atraseră asupră-i de atunci atențiunea bărbaților de stat, cari au recunoscut în el un patriot convins,
un bărbat de o cultură superioară și un distins reprezentant al bisericei. Una după alta urmară apoi onorurile pe
acest cleric luminat, care n'a ştiut în a lui înnălțare, nici
de

rugăminți,

voarea

nici

oamenilor

de

lingușirea

zilei.

care umilește,

nici

de fa-

$ 3. Ridicarea la treapta arhieriei (20 Decemvrie

7862); Locotenent de episcop la Huşi 361 —7804)
și Episcop al Dunărei de Jos (7864 — 17879).
La finele anului 1860, având tot gradul de arhimandrit,

Melchisedec

e numit locotenent

de episcop

al eparhiei Hu-

șilor în locul lui Calinic Hariupoleos care urmase lui Ghe-

nadie. Trei ani cât a condus această eparhie, a citit şi a
studiat toate documentele, de orce natură, aflate pe atunci în arhiva acelei episcopii, dela înființarea ei şi până
la anul 1864 2). lată ce zice el despre acele documente:
«Am găsit în ele un mare tezaur de stiință istorică, ar-

heologică, filologică etc., bine conservat întrun period de

timp

de aproape

300 de ani». Pe baza lor scoate

monu-

mentala operă Cronica Flușilor și a episcopiei cu aseminea
numire publicată în anul 1869. Opul acesta i-a câștigat

titlul de istoric erudit și pe baza lui, unan mai tărziu—
1870—Academia Română l-a chemat a face parte din membrii ei activi. Până azi, acesta e Singurul caz, când un

personagiu bisericesc

din

regat s'a impus

atât de

mult

1), Răspuns la discursul de recepţiune al d-lui 1. Calinderu pag.
90.—
2). Documentele de prin mânăstiri au fost aduse la arhiva statului
în anul
1863. Monitorul Oficial din 25 Iulie şi Il August; decretele
din 17 Iulie și
7 August.

—
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contimporanilor, încât a fost învitat să se: prenumere printre membrii activi ai celei mai înnalte instituțiuni științifice

și culturale

a Românilor.

La

30 Decemvrie

1862,

i se

dete demnitatea de arhiereu cu titlul de Tripoleos și
hirotonit în această calitate în mitropolia din, Iași. Ca
cotenent de episcop Melchisedec a stat la Huși până
1 Noemvrie 1864, când se închee și activitatea lui

fu
lola
de

profesor.

Prin legea din 1864 s'a înființat episcopia Dunărei de
Jos, cu jurisdicția peste județele Brăila, Covurluiu, Bolgrad
și Ismail, cu reședința în capitala acestuia din urmă. Scopul inființărei acestei episcopii eră românizarea treptată

a celor două județe din Basarabia română, în cari pe lângă

Români sunt foarte mulți Ruși, Lipoveni şi Bulgari. Prelatul cel mai indicat pentru conducerea nouei episcopii eră
de sigur Melchisedec, care cunoștea limba rusă și dovedise că e patriot luminat. Astfel la 30 Decemvrie 1864
e
numit locotenent al acestei episcopii. În anul următor devine titularul ei. Solemnitatea inaugurală a nouei episcopii
s'a ținut în ziua de 6 lanuarie 1865 în prezența a doi
ar-

hierei, unul delegat de

mitropolia din

și întristarea

din Basarabia și din

lași,

altul de cea

din București, și a unui delegat al ministerului. In discursul rostit în catedrală, Melchisedec zice că prin înființarea
nouei episcopii în Ismail, Basarabia se unește cu Român
ia
și bisericește, că bucuria țărei întregi și a Basarabiei
trebue să fie cu atât mai mare, cu cât varecând a fost
mare
Românilor

toată

țarat),

Deși în Ismail nu se află nici un așezământ pentru
episcopie, totuș Melchisedec prin zelul și priceperea
sa a reușit în puțin timp să înzestreze Ismailul cu unul din
cele
mai frnmoase localuri de episcopie ale țărei. Catedrala e-

piscopală eră biserica numită „Sodoru/, care se ridică falnic
în centrul orașului pe bulevardul ce-l străbate impunând
admiraţie

trecătorilor

și vizitatorilor

prin

splendoarea

frumusețea sa arhitectonică cât și prin bogăția

și

odoarelor

sale.
La 7 Aprilie 1866, mitropolitul Moldovei, Calinic Miclescu

fiind suspendat și judecat, deoarece

se pusese în fruntea

1) Vezi acest discurs bogat in noţiuni istorice
manahul Cultelor, pag. 113—116.

şi

plin de patriotism

în A/-

—
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mișcărei separatiste, Melchisedec împreună cu episco
pii de
Roman și de Huși e însărcinat cu gerarea afacer
ilor mitropoliei !). Starea aceasta însă a ținut numai până
la venirea domnitorului Carol, care a grațiat pe mitrop
olit. La
1868, Melchisedec a fost trimis cu Ion Cantacuzin
o la Petersburg într'o misiune politică, care avea de
scop îmbunătățirea relațiunilor țărei noastre cu imperiul vecin.
Graţie
simpatiilor de cari se bucură Melchisedec în
Rusia, misiunea aceasta a avut un succes deplin 2). In mijloc
ul celorlalte ocupaţiuni ale sale ca episcop de Ismail
, Melchisedec a desvoltat și o întinsă activitate literară,
In Ismail rămase până la 1878, când în urma tracta
tului
de Berlin, cele trei județe de peste Prut: Cahul,
Bolgrad
și Ismail fură luate din nou de către Ruși. In
urma acestei
sfășieri de teritoriu, episcopia Dunărei de Jos,
văduvită de
două din judeţele sale, fu întregită prin alipirea
celor două
județe de pe malul mărei, Tulcea și Constanța,
iar episcopul român ne mai putând rămânea în Basar
abia răpită
de Ruși, își mutâ în cursul lunei Octomvrie scaun
ul episcopal, precum și seminarul eparhial în Galaţi3).
In acest
oraș comercial destinat de aci înnainte a fi reșed
ință de
episcop nu există nici catedrală, nici palat episc
opal. Episcopul fu nevoit să închirieze niște case în centru
l ora-

șului, în mijlocul acelei vieţi sgomotoase, atât de nesufe
rită

pentru firile studioase și iubitoare de liniște4).
Șederea în
Galaţi eră un adevărat supliciu pentru Melchisede
c, care
se născuse și crescuse în niște localități dintre
cele mai pitorești ale țărei: în satu-i natal Gârcina și la Socol
a despre
care păstrează amintiri plăcute până la bătrâ
neţe 5). In
1) Acta corespondențelor pe anul 1866.
:) Const, C. Diculescu, Us episod diplomatic de
episcopul

Melchisedec, Bucu3) Acta corespondeuțelor pe anul 1878.
1) Pentru instalarea scaunului episcopal s'a închir
iat în Galaţi clădirea de
pe strada Mihaiu Bravul, propietate a lui Haral
amb Macri, iar pentru seminarul eparhial clădirea de pe aceiași stradă colț
cu Calea Prutului, propietatea lui Cuculea. (Zbiden: şi Anghel Constantines
cu, Monograjia sfintei episcopii
a Dunărei de jos. București, 1906, pag. 125).
5) Dela mânăstire —zice dânsul-—se începe valea
numită a Socolei, care este
înconjurată de dealuri frumoase acoperite cu vii
și pomi roditori și înfundată
în dealul Repedea. Valea Socolei vara și mai
ales primăvara este un adevărat edem. Totul este o florărie imensă, care
parfumează aerul, încântă privirea; noaptea te încântă privighetorile, care pare
că s'au adunat acolo din toate
părțile. Clopotele mânăstirei se pare că se trag
indoit; căci la sunetul lor răs-

rești, 1907,

,

.

—
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timpul acesta, eră vacant scaunul episcopiei de Roman prin
moartea episcopului Isaia Vicol, întâmplată la 20 Iunie 1878.

Până la alegerea titularului, arhiereul Calist Băcaoanul fu-

sese însărcinat ca locotenent
acestei -eparhii.

de episcop, cu administrarea

$ 2. Melchisedec e ales episcop de Roman; Călătorie,
Ultimele peripeții ale vielei şi moartea sa.
(22 Fevrnarie

1879—7

16 Main

1892)

Intrunindu-se marele colegiu electoral!) și procedându-

se la alegere,
nului,

cu

Melchisedec

unanimitate

de

este ales ca episcop al Roma-

voturi

în 22

ale

lui Fevruarie

1879. Trecerea la episcopia Romanului răspundeă și unei
pioase dorințe a sufletului său de a se apropiă de căminul părintesc de care se simțeă legat prin amintirile scumpe
ale copilăriei și prin iubirea către ai săi Și către acele locuri unde a văzut lumina zilei și unde s'a bucurat de gingășia creșterei părinteşti?). Incă înnainte de a fi ales cunoșteă toate lipsurile de care suferea episcopia de Roman?)
Indată după confirmare, trimise la Roman bani din punga
sa particulară pentru crearea unei florării, cum avusese la
episcopia din Ismail, iar el mai rămase în București încă

trei săptămâni pentru a luă parte la lucrările Academieit).

In săptămâna

mare

de lângă Paști,

Marți 3 Aprilie, Mel-

punde eco, carele se răsirânge din dealul Repedea ca
și când şi acolo sar
trage aceleaș clopote. Mânăstirea este încujurată de
niște spaţioase grădini şi
locuri întinse de gospodărie și de îmblarea elevilor
la aer liber şi curat.—
Toate acestea acum sunt rămase în isbelişte şi părăsite,
ca casa uni văduve
sărmane şi sărăcită după moartea bărbatului
'ei, amenințând şi casa nenorocitei a se dărâmă şi pustii! Vai timpuri! vai moravuri!>
Melchisedec scrieă acestea în 1890, într'o notiță din Trafat despre ciustirea şi
închinarea icoanelor,
pag. 40.
:) Marele colegiu electoral pentru episcopi și mitropoli
ți se compune din
membri sântului Sinod și din membri celor două corpuri
legiuitoare—deputaţi şi senatori— întruniţi laolaltă sub preşedința de drept
a mitropolitului.
=) Această transferare, făcută printr'o nouă alegere, pare
a fi fost determinată şi de motivul contestatei canonicităţi a primei
alegeri,
mai aruncă în faţă învinuirea că el e episcop numit ilegal pentru a nu i se
de puterea civilă.
(N. Dobrescu, Episcopul Melchisedec în Convorbiri literare,
anul XLI, pag. 980).
3) Iată cum o descrieă însuşi cu cinci ani mai nainte de
a deveni conducătorul ei: <Astăzi episcopia Romanului se află în cea
mai deplorabilă stare.
Nici case episcopale, cari inadins s'au distrus de mai
mulţi ani; nici încăperi

pentru

servitorii

bisericeşti,

decât

nişte

mizerabile

resturi

de chilii; nici atenanţe. Grădina, deși are o pozițiune admirabilă pe un
deal pe sub care curge
râul Moldova, se află de tot părăsită» (Cronica Romanul
ui vol. II, pg. 151, Notă).
*) Corespondenfele lui din acel timp.

—
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chisedec sosește la noua sa episcopie. In acelaș tren se
întâmplase a fi și mitropolitul Moldovei. La gară, unde episcopul eră așteptat de elita și de tot poporul romașcan,
ambii prelați coboară din tren. Mitropolitul binecuvintează
poporul și într'o mică dar caldă cuvântare recomandă
Romașcanilor pe episcop, felicitându-i de a aveă în mijlocul lor «pe cel mai învățat episcop al Românilor». După
solemnitatea religioasă din catedrală, se dă citire decretului regal, și Melchisedec ţine o predică inspirată din
epistolele apostolului Pavel, pe care—dupăce dă povăţuiri
spirituale tuturor etăților și stărilor sociale-—o termină cu
următoarele cuvinte «Pe această cale (a faptelor bune),
noi todeauna ne vom întâlni. Dumneavoastră veți află în
mine un amic nedeslipit şi serv al datoriilor sale, şi eu
în dumnevoastră frații și amicii mei cei iubiți întru numele Domnului» ?) Delegaţiuni ale tuturor naționalitățil
or
din

Roman,

precum:

Armeni,

Germani, Lipoveni și Ovrei

au venit să ureze noului episcop bună-venire, asigurându-l de stima și respectul lor. Episcopul Melchisedec
a
vizitat și el bisericile de alt rit din Roman. Pretutindeni
a fost primit cu o bucurie indescriptibilă, mai cu seamă
de Armeni, pentru cari eră un eveniment mare Și neașteptat intrarea unui episcop ortodox în biserica lor. După
ce a oficiat pe rând la toate bisericile române din Roman
a început a face vizite persoanelor celor mai distinse din
coprinsul județului și al eparhiei sale precum: George

Sturdza din Miclăușani,

doamna

Elena Sturdza

din Dol-

cești, mătușa celui dintăi, marelui poet V. Alexandri
dela
Mirceşti, Petru Donici dela Valea Ursului, ÎI. Stroi dela
Păucești etc. Cu toate aceste persoane Melchisedec
avea
cunoștințe vechi, iar cu unele din ele avea chiar legături
strânse de amiciţie. In toate părţile, primirea lui eră o
adevărată sărbătorire. Cele mai dese vizite le făcea episco-

pul la d-l George

Sturdza,

bărbat cult

și bogat, fratele

d-lui Dimitrie A. Sturdza, a cărui vestită bibliotecă a fost

cercetată

asupra

de

laboriosul

ei și un studiu

Melchisedec

în anul

amănunţit?).

Pe lângă

1883, scriind

bibliotecă,

1) Inedit, inserat în Acta corespondențelor de pe anul
1879
2) Publicat în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie,
t. IV, pag. 100—713
și vol. V, pg. 149-182,

—
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amiciția cu proprietarul, măreția castelului, frumuseţea parcului, manejul și alte atracțiuni naturale, ceeace mai atrăgeă pe episcopul Melchisedec aici eră religiozitatea tradițională a acestei vechi familii boerești. Biserica de acolo
aparține familiei Sturdza. Personalul bisericesc e cât se
poate de bine retribuit. Toată întreţinerea bisericei se face
din casa proprietarului. Doamna Sturdza însăși îngrijeă de
avutul bisericei, ținând în a sa păstrare și veșmintele preoțești. Aproape todeauna în ziua de Sfântul Gheorghe,
patronul și ziua onomastică a proprietarului, Episcopul Melchisedec oficiă serviciul divin în biserica din Miclăușani ?).
Duminica de dinaintea Crăciunului, Melchisedec îşi serbă
patronul. Atunci admiratorii și cei cari îi purtau recunoștință aveau ocaziune să-și manifeste iubirea lor. Seminariştii conduși de director îi țineau discursuri atingătoare.
In asemerea ocaziuni «adesea am văzut lacrămi pe fața
lui»—zice unul din cei ce făceau parte din încunjurimea
lui?). Ziua patronului său eră pentru Romașcani o mare
sărbătoare. Numeroși amici și cunoscuţi precum și toți
aceia pe cari îi crescuse și-i întreținuse— mulţi la număr—
îl inundau cu scrisori și felicitări din toate unghiurile țărei.
Astăzi aceștia ocupă înnalte locuri sociale. Aceleaș dovezi de iubire și recunoștință se manifestau și la anul nou.
In ziua de 31 Decemvrie 1887, Melchisedec şi-a serbat

jubileul de 25 de ani al arhieriei sale și de 45 de ani al
apostolatului său de servitor al patriei și al bisericei. Ziarele românești, afară doar de unul?), ocupate cu descrierea mărețului jubileu al papei Leon al XVIII-lea Și cu alte
cestiuni palpitante, n'au pomenit nimic de jubileul modest
al celui mai strălucit arhiereu al regatului român. Curtea
Rusiei care nu-l putuse decoră la 1868, deoarece biserica

română eră în conflict cu patriarhia!), l-a felicitat acum și i-a
trimis un engolpiu?) de mare preț, ca dar împărătesc$),
1) Relaţiunile acestea mi-au fost comunicate

stul

arhidiacon

al lui Melchisedec

şi de

d-l

lon

de părintele

Isidor Buşilă, fo-

Mihăilescu, fostul om de casă.

2) D-l lon Mihăilescu.
3) Ziarul Epoca din 31 Decemvrie 1887.
î)«... că împăratul dorește să-mi dea un semn de onoare, dar este silit de
aceste circumstanțe a temporiză până ce se vor împăcă trebile bisericeşti».

(Const. Diculescu. Un episod diplomatic de Melchisedec pag. 17.

5) Testamentul lui Melchisedec, pg. 6.
€) Impăraţilor imperiului moscovit todeauna le-a plăcut să se întituleze

pro-

d

+

px

/

Cât timp a fost episcop de Roman,
Melchisedec a făcut
mai multe călătorii cu scop științific
în afară de hotarele
regatului român. In toamna anului
1882, însoțit de V.
Mandinescu, directorul episcopiei, și de
profesorul Gr. Crețu,
face o călătorie pela mânăstirile românești
din Bucovina.
In această călătorie, Melchisedec a făcut
cercetări istorice
și arheologice asupra mânăstirilor
Putna, Suceviţa, Dragomirna precum. și asupra unor orașe
din Bucovina ca
Suceava și Rădăuți. Descrierea călătoriei
și rezultatul cercetărilor s'au publicat sub titlul de «O
vizită la câteva mânăStiri și biserici antice din Bucovina»
!). In această descriere vorbește cu multă pietate de mânăstirea
Putna, unde
se află mormântul lui Ştefan cel Mare:
«Apropierea de
mormântul lui —zice Melchisedec
— îţi umple sufletul de
niște mișcări lăuntrice, cari te transpoartă
în
rios al țărei, condusă de acest extraordinar trecutul globărbat, mare
erou și mare politic. Mișcarea sufletească
te înfiorează, te

umple de lacrămi și te zgudue în toată
existenţa

fizică și
spirituală. Ce va fi fost el în vieață,
dacă numai umbra
lui are atâta putere morală?».
In Mai 1884, Melchisedec a făcut o
călătorie prin Bulgaria. A vizitat orașele bulgărești
Rusciuc, Biala, oprindu-se mai mult la Târnov, vechea
capitală a imperiului

bulgar, de care sunt legate atâtea amintiri
istorice.

Preoții
bătrânei cetăți în frunte cu episcopul
Climent, însoțiți de
autorităţile civile și militare, precum
și de un numeros
public, au ieșit întru întâmpinarea
lui Melchisedec la martectori ai ortodoxiei şi să se considere
de fruntarii e împărăției lor, ei obișnuiau urmași ai împăraţilor bizantini. In afară
să acoarde dinstincţiuni onorifice, precu
m
de Constantinopole,

Melchisedec

„sedec

de

de bună

au

mai

Alexandria
primit

ziarul Democrația

și Ierusalim.

engolpii

in tot

dela

cursul

credință şi odios din partea

Dintre prelaţii români,

Curtea

anului

Rusiei

1888 --e

losif, primul

naiv din

afară de
episcop

partea celor

de rea credinţă. Ar urmă de aci
ca toți bărbaţii politici români cari au celor
primit decorațiuni dela Curtea Rusiei
să fie consideraţi de instrumente
muscăl
LL
1) Revista pentru istorie, arheologie şi ești!
filologie, n-le | şi Il din 1883 și Analel
Acadespiei române, VII, 2.
e
”
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ginea orașului, făcându-i o primire aleasă. Episcopul bulgar
a rostit un discurs terminând cu următoarele cuvinte: «Și
de aceea, vechea capitală a Bulgariei vă felicitează cu: bine
ai venit, stimatule al nostru ierarc!» De aci a vizitat pe
rând orașele şi localitățile Drianova, Gabrova, Selvi și Lovcea. În toate părțile făceă cercetări asupra monumentelor istorice și asupra instituțiunilor culturale ale vecinilor

noștri

de

peste Dunăre.

inta

călătoriei

eră

Plevna,

locul unde ostașii români, la 1877, au câștigat laurii victoriei și au dat țărei independența și regalitatea. Episcopul
a făcut un pios pelerinaj la monumentele dela Griviţa și
Opaneț. A intrat în cripta monumentului românesc dela
Griviţa și a văzut grămezi întregi de oase albe ca neaua
și țeste înșiruite de ale ostașilor români. Pe unele țeste se
puteau observă găurile, prin cari au trecut gloanțele mortale. <Am părăsit catacomba —zice el—cu ochii plini de
lacrămi gândind la gloria ce aduce unui popor vitejia și
abnegația soldaților săi. Soldaţii români cu sângele lor au
scris o pagină neștearsă în istoria modernelor staturi Ro-

mânia și Bulgaria» 1).
In vara

anului

1885,

a călătorit

în Rusia, vizitând

spe-:

cial Basarabia și Chievul2). In această călătorie a fost însoțit de fratele:său P. S. Arhiereul Valerian Râmniceanu.
Plecând din Roman pela finele lunei Iulie, s'au oprit în
Chișinău timp de patru zile, unde au fost găzduiți de arhiepiscopul Chișinăului. In acest timp au vizitat toate bisericile, toate monumentele și instituțiunile din capitala
Basarabiei. A patra zi, bătrânul ierarc al Chișinăului a învitat pe oaspeţii săi la mânăstirea Hârjauca, situată între

munți, la vreo trei poște înnapoia Chișinăului. La această

mânăstire, care datează încă de pecând Basarabia făceă
parte din Moldova, își alesese venerabilul prelat locul său
de retragere. Aici trăește el ca ceilalți oameni: liniștit, li-

ber, fără nici o pompă. In capitală nu poate umblă decât
1) O escursie în Bulgaria, publicată în Revista pentru istorie, arheologie și
filologie, anul II, vol. IV, pag. 501-542 şi anul IL, vol. V, pag. 113-123.
|
2) Despre această călătorie, Melchisedec n'a scris nimic. A făcur doar mențiune de ea in şedinţa s-tului Sinod din 10 Decemvrie 1885, cu ucazia discuţiunei unui articol de lege relativ la absentarea episcopilor din eparhiile respective. Relaţiunile asupra acestei călătorii mi-au fost date de d-l I. Mihăilescu,
care a tăcut parte din suita celor doi prelați, și mi-au fost confirmate de P. S.
Valerian.
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în mare ținută. Așă e în Rusia: ierar
hii bisericei nu pot
ieşi afară din curte decât în mare ținut
ă: împodobiți cu
toate ordinile ce posedă și în cupeu
cu patru cai. In contrast cu vieața din Chișinău, cât de
fericit nu se va fi simit acest
bătrân,

când,

aici în sânul naturei,

sub ramurile
bogate ale unui arbore, sorbiă liniștit
din cana cu ceaiu
aromat! La Hârjauca a petrecut Melc
hisedec cu însoțitorii
săi încă patru zile. De aici, trecând iarăș
prin Chișinău unde
s'au despărțit de arhiepiscop, au mers
să viziteze mânăstirea Chițcani sau Neamţu-Nou. Acea
sta e o mânăstire
nouă și istoria fundărei ei e următoar
ea: Pe timpul secularizărei, doi călugări, Teofan Și Andronic
dela mânăstirea
Neamţului au sustras din arhiva mână
stirei documentele
moșiilor pe cari aceă mânăstire le
posedă în Basarabia.
Cei doi călugări s'au strecurat frumos
cu documentele şi au
trecut Prutul necontrolați de nimenea.
Au mers direct la
Petersburg, unde, după multe stăru
inți pelângă împăratul
Alexandru al II-lea şi pelângă împărăte
asă, au căpătat permisiune să dureze o mânăstire pe
una din moșiile mânăstirei Neam

țului. Călugării fugari au ales ca loc satul

Chiţde pe malul Nistrului Și aici au ridicat
ei o mânăstire
mândră, căreia i-au dat numele
de AWou/-Veamţ. Tocmai
când prelații români erau acolo în
vizită, superiorul—unul
cani

din cei doi

rise—puneă

călugări

anume

Andronic,

căci

Teofan

mu-

piatra fundamentală unei ciădiri de lâng
ă manăstire. Superiorul cu ocazia aceasta a
rugat pe Melchisedec să iea parte la serbare împreună
cu fratele său, Prelații
români au oficiat serviciul dumnezee
sc în asistența unui
numeros public, care ascultă cu plăc
ere serviciul în limba,
română. La mânăstirea Noul-Neamţ
au stat trei zile, în care
timp au vizitat și împrejurimile. De
aci au plecat spre Chiev
unde au ajuns după 24 de ore. Mitr
opolitul Platon ȘI guvernatorul!) Chievului, pe de o parte,
și foștii colegi ai lui Mel-

') Marea armonie dintre biserică şi
stat face ca în Rusia autorităţile civile
“să fie învitate de cele bisericeşti la
orce
tim, de asemenea autorităţile civile învită fel de serbări fie şi cu caracter in=
la rândul lor pe cele bisericeşti, Bărbaţii de stat ruși, la diferite ocaziuni
solemne, arată cu multă emfază motiv
şi necesitatea strânsului raport dintre
ul
biserică şi stat. lată ce ziceă Pobie
do-

țimântului național

al poporului

rus și a nepregetatei sale innălțări
la meniiume. Biseri
serică sa națională». (Ziarul Epoca ca Fiind ună cu poporul şi Zozorul una cu biNo. 802 din 27 lulie 1888). ..
-

ea

destinelor

sale

pe

—
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chisedec, acum toți profesori la Academie, pe de alta parte,
au făcut prelaților români o primire strălucită și Melchisedec
„a fost sărbătorit ca o mare căpetenie a bisericei ortodoxe D.
In călătoriile sale, Melchisedec se întroduceă pretutindeni
căutând să învețe, să asimileze și să utilizeze pentru biserica română din câte vedea și auzea.
-

Onorurile ce i s'au făcut la Chiev au costat însă mult
pe Melchisedec, după venirea sa în ţară, și au fost cea
mai bună ocaziune oferită dușmanilor săi de a-l discre-

dită în fața țărei și a întărâtă

opinia

publică în contra

lui. Ceice nu putuse mistui fermitatea caracterului şi a
întregei lui personalități se ridicară acum ca un singur
om, asmuțind asupră-i câtevă ziare dintr'o anumită presă
politică. Melchisedec a trăit atunci cele mai neplăcute zile

ale vieţei sale. Eră atacat în Senat, vizat în Sinod 2), ur-

mărit pretutindeni și suspectat de toți. Minţile cele mai
limpezi își pierduse cumpătul dând crezământ celor mai
nedemne și mai fantastice scornituri. Se zicea între altele
că Melchisedec, în fanatismul său ortodox, s'a dus la Chiev
ca să-și vânză țara Rușilor și să comploteze contra M. S.
Regelui. Mobilul adevărat al acestei campanii nedemne eră
însă împrejurarea, că tocmai atunci devenise vacant scaunul de mitropolit primat, prin moartea lui Calinic. Cu arme
ca cele de mai sus, a fost împiedicat Melchisedec de a
1) Pentru scrierile sale, Papisniul şi “Biserica ortodoxă în Iupliă cu protestanzisul. Melchisedec eră foarte apreciat în toate ţările ortodoxe. Recensiuni elogioase se făcuse unor opere ale lui chiar în reviste franceze (Cp. A. D'Avril
în Polybiblion, revue bibliographique universeile, sixieme annce, tom dixitme, IV
livraison, pag. 219-—221). Un prelat grec dela patriarhie, deși ştieă că Melchisedec eră în capul luptei dintre biserica română și patriarhie, totuş traducând
în grecește pe la 1876 opul Lipovenismul numeşte pe autorul lui /ufeleptul ar-

hiercu moldav—0" copie wohdavtc ăpytepeds. Dela Petru Movilă încoace nu-

mele nici unui prelat român n'a mers mai departe decât numele lui Melchise-.
dec, Sărbătorirea lui de către Ruși se datoreşte zelului ce are acest popor pentru ortodoxie.
2) Sumarele şedinlelor sf. Sinod, şedinţa din 3 Decemvrie 1885: «Şi eu asemenea vă rog a mă dispensă. Nu pot primi, fiindcă văd că aceasta este in-.
dreptată contra mea. Am auzit vorbindu-se prin jurnale că am lipsit din ţară,
că mam dus în Rusia, că am luat parte la o adunare particulară, care s'a făcut pentru susţinerea ortodoxiei la noi in țară. Da, m'am dus, mă declar vinovat, dacă pot fi vinovat; voiu răspunde eu când voiu fi întrebat, voiu spune
pentru ce. Prin urmare nu primesc să fiu ales în această comisiune». Melchisedec fusese propus a fi raportor în Sinod al legei relative la absentarea episcopilor din eparhiile lor.

sui treptele celei mai înnalte demnități bisericești. Celce
ridicase prestigiul bisericei naționale și celce în toată vieața
numai onoare făcuse țărei și neamului său eră dat la:oparte acum, improșcat cu injurii grosolane și acoperit cu
spuma calomniei. Așa că am putea zice cu eclesiastul,
despre nedreptatea ce i se făcu lui Melchisedec: «Și văzit-am pe ceice lucrară drept, depărtaţi dela locul sfânt
şi uitaţi în cetate!» (VIII, 10).
.
Ridicarea lui Melchisedec la scaunul de mitropolit primat de două ori a preocupat spiritele: odată în 1886, a
doua oară în 1888. După moartea lui Calinic Miclescu,
întâmplată în seara de 15 August 1886, locotenența scaunului mitropolitan fu încredințată arhiereului Inocenţiu Ploeşteanu, vicarul mitropoliei. In cercurile politice, adversarii
lui Melchisedec începură imediat o propagandă vie contra
unei presumtive candidaturi a lui la scaunul vacant al ma-

rei demnități eclesiastice ?).
Până

Ă

pela jumătatea lui Noemvrie, graţie calomniilor de

tot felul, Melchisedec—naţionalistul

dela divanul ad-hoc și

cel mai distins episcop român—pentru cei mai mulți reprezentanți de atunci ai țărei și ai bisericei nu mai eră decât
un oarecare Român cumpărat de Ruși. Știind că după alegerea mitropolitului toate calomniile vor încetă, Melchisedec se decise a nu-și pune candidatura și a stă cu totul
în rezervă. Amicii săi însă, mai ales V. A. Ureche, fost
ministru de culte și Neculae Ionescu, fost ministru de externe, l-au determinat, nu numai să-și pue candidatura,
dar să și iea parte la prealabila consfătuire a marelui colegiu electoral. In ședința intimă a acestui colegiu, ținută
în seara zilei de 20 Noemvrie 1886, cel dintâi a luat cuvântul Ureche, care într'un discurs entuziast a relevat marile merite și calități alese ale lui Melchisedec, fără însă
a-l numi?). Un membru al majorităței, pricepând că Ureche
1) Aluziuni răutăcioase la adresa lui Melchisedec s'au strecurat chiar în descrierea îmmormântărei mitropolitului Calinic publicată în ziarul Voința: națioaală din 21 August.

) lată un fragment din acel discurs:

«Ca

să facem lumină

în biserică să

aprindem, înnalt colegiu electoral, soare luminos mai întâi pe chiar tronul ei.
Deci, om învățat ne trebue la mitropolia țărei. Om învățat ne trebue ca prelat, ca să ştie limitele în cari se mişcă libertatea de conştiinţă, și până unde
se întinde laturea politică a bisericei române. Om învăţat se cade a fi prelatul bisericei, căci ignoranța nu va vedea scăderile din actuala ei organizare.
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în discursul său, cuvânt de cuvânt, a vizat
direct pe Melchisedec, iea cuvântul, și începe a critic
ă fățiș pe acest
episcop, întrebându-se în aplauzele major
ităţei că «ce-a făcut pentru țară(?), dacă e învățat»(!). Cel
din- urmă vor-.
beşte ministrul cultelor «care și-a exprimat
dorința ca să.
se înnalțe pe scaunul arhiepiscopal al Româ
niei un bărbat
cuvios şi patriot» 1). Cuvântul fariot, repeţ
it de orator şi
„ Subliniat de aplauzele majorităței, a fost
socotit ca o săgeată aruncată contra lui Melchisedec,
despre care cei înteresați răspândise din timp vorba că
e filorus. In cele
din
urmă,

ministrul

a comunicat

că

alesul

guvernului

este
episcopul Dunărei de Jos. Cu o liniște
sufletească desăvâr=
şită—spun ceice l-au văzut atun
— Melcci
hisedec, dupăce
a arătat că nu el, ci amicii săi i-au
pus candidatura la
scaunul mitropolitan şi că prezența lui
la aceă ședință se:
datorește dreptului său de membru al
marelui colegiu electoral, a zis între altele, că dacă în cursu
l vieței sale de
până atunci, n'a făcut nimic bun în
această ţară, se va
sili să facă în restul zilelor, ce i-au mai
rămas ȘI e convins.
că după moarte nu-i va mai pune nime
ni la îndoială patriotismul ce l-a însuflețit în toată vieaţ
a sa. « Romanul—
a încheiat dânsul— foranul, fe care
l-am iubit şi înfrumusefat va fi azilul bătrânetelor mele»
2. După alegerea
făcută în persoana episcopului Dunărei
de Jos 3), se începe o polemică de presă în jurul căzut
ei candidaturi a lui
Melchisedec, fiecare ziar exploatând faptu
l din puntul său
de vedere politic. E inutil a înregistră
aici comentariile
făcute

atunci de diferite foi periodice, dar în inter

esul istoriei nu de mică importanță sunt reflexiuni
le ziarului Lupta?),

Om

învăţat

ței române

va fi prelatul

care

pune-va

din puntul de vedere

biserica

a] formelor

la nivela

culturale

culturală

externe.

a societă-.

Om

învăţat.

cea detestabilă actuală. Om învățat, energic
, Român bun şi mai presus de
orce lupte sau legături de partide se cade
să fie mitropolitul primat al României, urmaș a] Varlamilor, Dositeilor,
Iacobilor, Filareţilor, Veniaminilor etc.
(Vezi Scrisoarea lui V. A. Ureche către
directorul ziarului Romănul publicată
în
numita foae din 8 Decemvrie 1886).
1) Ziarul Voința natională din 26
Noemvrie 1966.
:) Relaţiune dela un martor ocular.
3) |. P. S. losif Gheorghian, actualu
l Mitropolit Primat.
*) lată un fragment

tra bisericei

ca

din acele reflexiuni: «Noi, cum
am spus, suntem con=
instituţie de stat... Mai mult: aseme
nea funcțiuni (scaune epi-
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faimos prin campania lui antireligioasă și prin atitudinea-i
dușmănoasă față de «fanaticul» Melchisedec sau cum îi
ziceă mai des «fanaticul dela Roman» 1). Această polemică a încetat apoi deodată, ca să fie reluată cu mai multă
înverșunare peste doi ani, în 1888, când iarăși se vorbiă de vacanța scaunului mitropolitan. Pela începutul a-

cestui an, ]. P. S. Mitropolit Primat, losif Gheorghian

a-

rătase intimilor săi că dorește a se retrage din demnitatea ce ocupă, spre a petrece liniștit restul vieței la vreo
mănăstire. Știrea aceasta a produs mare îngrijorare printre adversarii personali ai lui Melchisedec, cari se temeau
iarăși de venurea lui la cârma afacerilor bisericești. Astfel
stând lucrurile, aceștia pornesc din nou o campanie și
mai violentă de presă contra acestui episcop, în scop de
a-i strică prestigiul și a-l discredită cu totul. Campania aceasta a durat un an întreg cu o stăruință uimitoare şi a
rămas memorabilă în istoria presei românești. Steagul de
scopale și mitropolitane) ni se par cu atât mai periculdase cu cât persoanele
ce le ocupă sunt mai culte în sensul religiei şi mai fanatice. Pentruca să judecăm însă procedarea colectiviştilor să ne punem în ipoteza lor şi să ne întrebăm: așa trebuiau să procedeze nişte oameni cari cred în biserică, ţin la
întărirea autorităței și a prestigiului ei? Socotim că nu. Dintre toţi prelaţii,
acela care este mai versat în canoanele bisericei răsăritene ortodoxe, religia
de stat a poporului român, este necontestat episcopul Romanului. Din punt
de vedere religios, acela care poate să ocupe mai cu splendoare locul de mitropolit primat nu poate să fie decât ei. EI este acela care face în Sinod tot
felul de propuneri pentru organizarea tot mai armonică a bisericej, El este
care a scris cărţi bisericeşti, el este cel mai fanatic şi mai intransingent asupra
canoanelor. Prin urmare, o reprezentaţie naţională, care face mare paradă de
religia strămoșilor noştri, de ridicarea prestigiului clerului, de biserică nedespărțită de școală şi alte tirade declamatorii, o asemenea reprezentaţie nu puteă alege la demnitatea de mitropolit primat decât pe episcopul Romanului.
Pentruce dar Camerile nu au ales pe acesta şi au ales pe un altul? Motivul
adevărat este următorul: Pentrucă colectiviştilor puţin le pasă de religia strămoşilor

noştrii,

de

ridicarea

clerului

şi altele

când

este în joc

vre-o

coterie,

când este a căpătă în mâinile lor un instrument mai mult de dominație

și a-

servire.

bune

Cuvinte

ca religia

la dânșii ca să facă
realitate,
meschine

strămoşilor

tirade ipocrite în scop

ca biserica

de a înşelă

și școal:

sunt

şi mistifică lumea. In

când este vorba la treabă, atunci în politica colectivistă
interesele
de coterie primează totul. Sunt curioase însă motivele aparente, pe

cari colectiviștii le-au adus pentru
man:

noștri,

<Episcopul

de

Roman

a combate

are simpatii

candidatura

pentru

episcopului

Ruşi, zic ei. Nu

putem

de Rosă-l

a-

legem. E] este fanatic pentru ortodoxie>. Dar pentru cine vuiţi să aibă simpatii din puntul de vedere religios 2... Astăzi îl acoperiţi cu desaprobarea, ba
chiar cu calomniile voastre pe bietul pravoslavnic Melchisedec. Acum însă
câţiva ani, când aţi avut nevoe de Rusia, pe dânsul l-aţi trimis în misiune bisericească la Petersburg, Comedie şi iarăşi comedie este tot ce faceţi» (Lupta
din 24—25 Noemvrie 1886).
1) N-rile

din

12, 16,

26

prilie, 21 lunie 1885 etc.

Iulie

1884,

apoi

cele

din

13

Ianuarie,

17,

19, 20

A-
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frunte al luptei în contra lui Mel
chisedec a fost încredințat ziarului Democraţia, care la
1 Martie 1888 a și început ostilitățile prin articolul înti
tulat «Episcopul de Roman și ziarul Fpoca». In acest
articol numitul ziar, negăsind nici un motiv de ceartă, atra
ge atenţia Fporei, să nu
mai releveze meritele lui Melchise
dec, ca nu cumvă să pătrunză între ierarhii români zâza
nia și invidia! Orcum, tonul ostil lui Melchisedec în aces
t articol e străveziu şi subțire exprimat.
La 22 Aprilie, Democraţia apar
e cu un alt articol întitulat «Un memoriu al părintel
ui Melchisedec». Partea finală a acestui articol sună astf
el: «Pentru celce ştie că
P. S. Sa are trimis în Rusia un
buchet de seminariști spre
a sorbi acolo sentimente neprieln
ice țărei și a deveni apoi
instruitorii tinerilor de prin semi
narii; pentru cel ce ştie
că P. S. autor n'a voit să aco
arde nici cel mai mic ajutor vreunui tânăr ce ar fi voit
să studieze în altă parte,
decât numai in sfânta Rusie,
cestiunea memoriului e deslegată». E vorba de memoriul
lui Melchisedec în privința
îmbunătățirei soartei clerului!
Pela finele verei, când știrile desp
re retragerea mitropolitului devenise tot mai dese, «
Democrafia» întețește și mai
mult ostilitatea față de Melchisedec.
Astfel la 3 August, apare articolul «Muscalul Melchised
ec», care începe astfel:
«Multe ca nisipul mărei și ca
stelele cerului sunt păcatele
P. S. S. părintelui Melchisedec,
episcop de Roman, cel prea
învățat, prea neprihănit și în veci
cu duhul înnălțat spre scaunul mitropoliei». Incetul cu înce
tul campania aceasta dusă
cu atâta stăruință contra unui
singur om a luat proporţiuni
crescânde făcându-se ecoul
ei nu numai ziare românești,
dar chiar ziare politice străine.
Astfel ziarul Weue reie
Presse din Viena, într'un lung articol
politic, vorbește între
altele de fantasmagoriile rusofile
ale episcopului de Roman
Melchisedec'). Deși atacurile devene
au tot mai vijelioase
înșelând opinia publică română
și întărâtând-o contra lui
Melchisedec ?),

totuș acesta ședeă retras la reședința
sa epi-

') No. 8579 din 13 Iulie st. n. 1888,

*) Pe lângă calomniile
dusă dejă în spirite prin
țăranilor pentru pământ,
căleşti. (Titu Maiorescu,

|
debitate de Democraţia se mai
afirmaţiunile anumitor ziare că adăogă iritaţia prorăscoala de atunci a
o alimentă banii Țarului şi eră
urzită de agenți musDiscursuri Parlamentare, IV, pag.
20).

scopală din Roman păstrând o
rezervă absolută și neluând nici o atitudine pe calea
publicităței. A întreținut
numai

o corespondență

particulară

de

scur

tă durată cu
ministrul de culte de atunci),
pe care o provocase însă
acesta din urmă. Intr'una dia scri
sori, Melchisedec îi spune:
«Eu am despreţuit cabalele și
intrigile străine și locale,
ce se fac încontra mea. Eu unu]
n'am de sperat avantaje lumești, ca să curtenesc și
să mă tem de cutare sau
cutare persoană sau partid polit
ic. Eu gândesc numai la
prosperitatea politică și morală
a țărei mele și a bisericei
noastre naționale»?). In anonimii
și neîmblânziţii săi ini-:
mici, Melchisedec vede pe iezuiți
cari cu viclenie au atras
în partea lor și pe câțiva bărbați
politici români*). lată
ce spuneă ministrului în scrisoar
ea dela 16 Iunie 1888:
«Nu cred că D-voastră împărtăș
iți răutăcioasele calomnii
și aserțiuni iezuitice ale calomnia
torilor mei, răspândite
prin jurnalele colectiviste, că eu
aș fi în România un agent al politicei rusești. Ei sunt
agenți ai propagandei
iezuitice și găsind în mine un apăr
ător neînduplecat al bisericei noastre strămoșești, care
aparţine la ortodoxia Orientului, au unit toate forțele vicl
eșugului iezuitic, spre a
mă denegri înnaintea țărei și a
națiunei mele, reprezentându-mă ca pe un agent al poli
ticei rusești».
La 11 August, Democraţia apare
cu articolul « Rusescul
Episcop» având în partea finală urmă
toarea, apostrofă : « Dacă
ai de gând să te faci mitropolit, să
te duci în Rusia. Acolo
îți sboară dorurile, acolo și ai drep
t la răsplată; aici numai
de pedeapsă te-ai făcut vrednic,
In Ţara Românească, Românii sunt stăpâni și biserica
română tot a Românilor
1) D-l Titu Maiorescu—Ac/a Cores
2) Scrisoarea din 27 Iunie 1888. pomlentelor, de pe 1888.
5) Faptul e adevărat. Atacurile
şi calomniile contra lui Melchise
ceput de prin 1884, adică imedi
dec au înat după apariţia scrierei Papis
imul şi biserica
ortodoxă română, care în partea-i
dela urmă e cel mai crud şi
mai
tat rechizitoriu ce s'a scris vreod
ată contra iezuiţilor propagandiști. documen+
atât, dar într'unul din n-rile ulter
Nu numai
ioare ale ziarului Democrația, acei
arată pe faţă motivul indignărei
anonimi îşi
lor contra lui Melchisedec: «Noi
îți
scrierea Papismul,...» (no. din 3
Septemvrie 1888). Amestecul iezui cunoaştem
ţilor in această campanie reiese şi din împre
jurar
ea
că' ziarele austriace când inregistrau vreun progres sau iegres
al catolicismului în România nu
uitau să arunce câte-o săgeată contra rusif
icatuhri Melchisedec. Se ştie de
altfel că propaganda catolică în România
se face cu sprijinul şi cu banii
Austriei. O spune
iezuitul Don Jose Riojos in
opul său, La Papante ek les dglise
Liege, 1883,
s d'Orient,
:

—
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este, Rușii şi uneltele lor să nu se amestece între noi și
ale noastre. Peste Prut, ba și mai departe: peste Nistru;
acolo îţi sunt dorurile, acolo ar trebui să-ți fie și fiinţa..4
Ești deprins cu graiul, deschide deci gura și apără-te.
Ești deprins cu scrisul, iea deci condeiul și spală-te cu
cerneala penei tale spre a te albi mai vârtos decât zăpada!».
Innegrind astfel pe Melchisedec înnaintea marelui public,
care

adesea

foarte

ușor

este

indus

în eroare,

Democraţia

caută a discredită pe bărbatul pus ca ţintă atacurilor
sale şi în cercurile superioare, de a căror apreciere în bine
"aveă mai ales nevoe. Melchisedec. Astfel, prin articolul
dela 3 Septemvrie acelaș an «Episcopul Melchisedec și
Sinodul», ziarul amintit tinde a face pe Melchisedec odios
nu numai celorlalți episcopi, colegi ai lui, dar chiar M.S.
Regelui: «Când zici că ameninţarea (bisericei ortodoxe)
vine din partea catolicismului, îți îndrepți săgețile contra

M. Ş. Regelui. lar când zici că ameninţarea vine din partea
materialismului îți îndreptezi săgețile contra sfântului Sinod».
Partea

interesantă din acest articol

e că PDemocrafia nu se

mai mulțumește a dovedi rusismul lui Melchisedec numai cu
simple afirmaţiuni ale ei, ci aduce în fine și un argument.
lată ce zice: «Acel episcop al cărui portret la serbarea [jubiliară] din Chiev eră alăturea cu icoanele somităţilor rusești...». Aceasta însă nu e decât o răstălmăcire malițioasă
a unei știri dată de un alt ziar și de o semnificaţie cu totul alta. La Academia din Chiev, în galeria cu portretele doc-

torilor teologi ai bisericei ortodoxe de toate naţiunile se
află întradevăr și portretul lui Melchisedec. Atâta tot Î).
Un alt articol, cel cu n-rul dela 14 Septemvrie, se termină
așă: «El este vinovat peste seamă față cu Sinodul pe care l-a

insultat, față cu Regele pe care-L_ înjuriază,Il surpă și-L. calomniază,

arătându-L. ca inimic al ortodoxiei

române». Tot

1) lată textual aceă informaţiune: <Vasta sală (aulă) a Congregațiunei academice teologice este decorată cu o strălucită galerie de tablouri reprezentând
pe împărații cari au contribuit mai mult la inflorirea Academiei, pe marii ieraihi

ai

bisericei

ruse,

între

cari

preșade,

întrun

tablou

mai

mare

decât

mă-

rimea naturală, fericitul fundator al Academiei de Chiev Petru Movilă, prinț
moldovean—zice inscripţia—arhimandritul Pecerski şi mitropolit al Chievului
până la anul 1646. In galeria mitropoliților mai sunt și alți Români, cum Dionisie Balaban mort la 1683, şi Varlaam leşanu mort la 1708, iar în galeria
teologilor

ortodoxi,

clarici

şi

laici,

de

toate

naţiunile

reputați

ca

doctori

ai

bisericei ecumenice ortodoxe se vede şi portreiul Preasfinţitului Melchisedec
al Romanului» (Ziarul Enoca, no. 800 din 24 Iulie 1958).
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în acest articol, îl acuză vehement de
antidinasticism și de
uneltiri secrete în favoarea întronărei copilului
din flori Cuza.
In articolul dela 25 Octomvrie, întitulat
«Melchisedec a învins» atacurile ating nota din urmă a
furiei și a veninului:
«Lipsit a fost acest călugăr de simțurile
naționale de când a
deschis ochii pe lume. Și unul din păcatele
cele mai mari ale
partidului liberal este că nu Pa trimis
într'o chilie să-și ispăşească păcatele

de tot soiul... Să vorbesc fără

încunjur:
acum părintele Melchisedec va fi făcut
primat în fine. Acum
când conservatorii au majoritate în
Cameră și în Senat,
lucrul e ca și săvârșit. Ce se va face
cu primatul actual?
I. P. S. Sa nu dorește decât să se
retragă, dupăce i se
va face o pensie. Deci nu e nicio
piedică... Lucrul e regulat din vreme».
Stăruințe politice însă vor fi determinat
pe L. P. S. Sa
â nu se retrage atunci-—desigur un
succes al celorce patronau /emocrafia
— după cum tot stăruințe politice L-au
determinat în 1896 să vie iarăși la
cârma afacerilor bisericești. La 1893, adică după moartea
lui Melchisedec, Mitropolitul n'a mai fost împiedicat de
nimeni de a-și da demisia dorită,
Astfel s'a terminat această luptă, lăsând
o pată neagră
amintirea învingătorilor și scoțând
în mai mare evidență
pe

meritele și gloria celui învins! lar marele

păgubaș
a fost desigur tot Biserica națională,
care a văzut ȘI de
data aceasta cum îi scapă din mână
o rară ocaziune de
a se afirmă, ridicându-se la înnălțimea
cerută de menirea
ei în societate.

Deși în aparență—după mărturia celo
rce trăiau atunci
în jurul său— Melchisedec se arătă
nepăsător față de intrigile, defăimările Și atacurile răuvoito
rilor săi, părând a
nu le da nicio atenţie, totuș impresiu
nea acelei campanii
violente s'a repercutat cu atâta pute
re în sufletul său, încât, atunci pentru prima oară în vieaț
ă, s'a îmbolnăvit. Ce

e mai

mult,

el se temea

și ura inimicilor săi îl
măcindu-i actele vieței
rețe ale testamentului
ale vieței, a dat ordin

va
și
său.
cu

că

atacurile

nu

vor

mai

încetă

urmări și după moarte răstăldistrugându-i dispoziţiunile măDe aceea, în ultimele momente
limbă de moarte celor din ju-

—
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rul său ca să nu comunice nimănui notițe despre vieața
sa or părți din corespondență, fânăce mu vor trece cei cu
urile și pasiunile

sa !).

încontra

%
*%

%

Afară de călătoriile mai sus amintite Melchisedec, de regulă, petrecea cam vreo cinci luni în București, unde luă
parte la ședințele Sinodului, ale Academiei și ale Senatului, iar restul anului îl petreceă la Roman. Pe cât îi plăceă la Roman să trăiască comod, pe atât viețuiă de modest
în București. In fostul palat al Sinodului din strada Carol
aveă

două

camere:

într'una

locuiă

el, iar în cealaltă omul

său de serviciu. Timpul cât stă acasă îl întrebuință cu lectura diferitor cărți, sau scrieă la vreo lucrare a sa, or traduceă, Foarte rar ieșeă să se plimbe sau să se ducă la
vreun cunoscut. La dânsul veneau mulți din amicii săi.
Vieaţa din Bucureşti nu-i plăcea. Pentru el eră o fericire
când puteă să se ducă la Roman, unde găseă toate mân-

gâerile sufletești.

Treisprezece ani a
se încredințase, și și-a
Roman, a cărei istorie
și cu aparat științific,
numit titularul ei. Deși

păstorit Melchisedec eparhia ce i
legat numele său de episcopia de
o scrisese el cu multă pricepere
cu cinci ani mai nainte dea
fi fost.
s'a bucurat de sănătate continuă

în tot cursul vieței sale?), totuș în anul 1891 a contractat

o răceală pulmonară, căreia i-a urmat o boală de ficat și
în sfârșit o gută i-a scurtat zilele.
La etate de 69 de ani, dupăce o jumătate de secola
revărsat raze de știință, de credință și de binefaceri în
biserica neamului său, Melchisedec apune ca'un luceafăr
1) lată ce scrieă în 1893, V. Mandinescu, fostul director
cretarul

intim

al lui Melchisedec,

d-lui

Prof.

I. Cornoiu,

de episcopie și secare-i

ceruse

notițe

despre vieaţa răposatului episcop pentru «o persoană din cele mai sus puse»
(d-l 1. Calinderu) şi <entusiasmată de meritele lui Melchisedec»: <Este adevărat că timp de 37 de ani, cât am fost pelângă mult regretatul meu dohovnicesc părinte—episcopul Melchisedec—am avut ocazia a cunoaşte cele mai multe
din imprejurările vieţei şi activităţei sale in diferitele posturi ce a ocupat, dar
cunoscând el pasiunile unor persoane încontra sa, defăimările ce s'au adus şi
se aduc asupra a tot ce a lucrat el, mi-a dat ordin și verbal şi în scrisa nu
comunică nimănui ştiinţe relative la vieaţa și activitatea sa şi nici din corespondența sa pânăce nu vor trece cei cu pasiunile şi urile încontra sa...».
:) Mandinescu, în Notița-i biografică inedită, pe care am citat-o la început,
spune că Melchisedec cu vreo cinci ani înnainte de moarte, adică prin 1888,
a început să simţă durere de rărunchi şi de picioare simțind o greutate la mers.

—
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în orașul Roman, în dimineața zilei de Sâmbătă 16 Maiu,
anul 1892. «Fiindcă nu aparținuse nici unui partid politic,
moartea lui a trecut aproape neobservată», zice sarcastic
unul din cei mai profunzi cugetători români!). Potrivit do-

rinței

exprimate de dânsul

înnainte de a muri, Melchisedec

a fost îmmormântat în grădina caselor sale din Roman.
Mormântul său simplu, fără nici un monument2), se află
în mijlocul pomilor și florilor, în acel loc unde se recreiă
todeauna și unde, departe de sgomotele lumei, găseă el
adevărata mulțumire și fericire a vieţei.

1) Hașdeu, Revista noui, anul 1892, pag. 162.
*) Pe mormântul său, epitropia a proectat ridicarea unei capele
cesul-verbal al epitropiei din 8 Septembrie 1906).

(Vezi pro-

II.

Activitatea

politică Și bisericească.

$ 6. Activitatea lui Melchisedec ca depu
tat la divanul ad-hoc.

Propaganda îui în Țavoarea unirci
(75506— 73860).

Marile evenimente și noile aspirați
uni ce feământau pe
Români pe la mijlocul secolului trec
ut nu puteau lăsă rece
și indiferent pe un om cult și o
fire aleasă, cum eră Melchisedec. Cea mai vie dorință a Româ
nilor, în care ei își
puneau foate speranțele viitorului,
eră atunci unirea celor
două țări surori, Moldova și Muntenia.
Această dorință a neamului a găsit în Melchisedec pe cel
mai hotărât luptător
și pe cel mai devotat apostol al
ei. In ziua de 29 Iunie
1856, când la Huși se serbă patronul
episcopiei, Melchisedec țină în biserica catedrală o
predică înnălțătoare în
favoarea unirei !). Cu drept cuvânt
predica aceasta a fost
numită de el JXerţfă pentru unirea
Principatelor. Fondul ei
îl întemeiază pe cuvintele Mântuito
rului: «Precum tu, Părinte, întru mine Și eu întru
tine, așă și aceștia întru noi
una să fie»?). După ce stabileşte
o frumoasă legătură între perpetua rugăciune a bisericei
creștineîn genere «pentru unirea tuturor» și fierbintea
rugăciune de atunci a bisericei române în special pentru
unirea celor două ţări
surori, oratorul expune părți alese
din istoria trecutului nostru făcând reflexiuni asupra lor și
arătând cum unele popoare deși mari, dar nesocotind unirea,
au dispărut de pe
scena lumei. Susţine că unirea Moldoven
ilor cu Muntenii
1) E publicată în ziarul Steaua Dunărei din
14 Iunie 1856 şi a fost reprodusă
apoi în Acte și documente relative la istoria
renaşterei României, vol, II, pag. 260
și urm.
.
*) Ioan, XVII, 21,

—
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e cerută de unitatea credinţei, a limbei, a moravurilor, precum și de identitatea originei. Dupăce arată foloasele unirei și pericolele neunirei și îndeamnă să nu fim surzi la
chemarea unei surori mai mari a naţiunei noastre-—a Franței—care sprijină dorințele noastre și ne deschide drumul
libertăței și al gloriei, oratorul adresează nişte alternative
stringente și frumoase fiecărei clase a societăței moldovenești:
„Ce

voeşii

şi care mai
triei! Voești
fii silită a te
eşti naţia şi
Leah, Ungur
mân?

Dacă

tu,

nobleţe

română—zice

el—floarea

naţiei

noastre

mult decât toţi datoreşti a te interesă de fericirea paoare ca în călătoriile prin țările civilizate todeauna să
ruşină de tine însuţi, să-ți ascunzi originea, să tăinuțara ta şi să cauția te ascunde sub o mască de Grec.
sau alt oarecare, afară de faţa cea frumoasă de Ro-

aceasta

e înjosire, apoi

dă

mâna

cu noblețea soră din

Valahia şi atunci vei aveă curaj a declară noblețea română înna-

intea nobleţelor europene și acelea te vor salută și stimă după vrednicie. Voeşti să fii cinstită, mare şi puternică? Ajută mai întâi patria ta să se facă cinstită, mare şi puternică. || Ce voeşti, cinstite

clerule rom
! — ân
urmașule

al apostoiilor,

înnaintea

căror

Cristos

Sa rugat pentru unire? Voești oare să rămâi în ignoranță şi dispreţ deapururea și să priveşti cu întristare corupţia şi pierzarea

sufletelor din neștiința legei lui Dumnezeu pe care ești dator a o
predică oamenilor? Dacă vrei să scapi de răspunderea cea înfricoşată, apoi dă mâna cu cellalt cler frate din Valahia Şi prin întru-

nite puteri să ne silim a merge pe urmele staturilor creștine, să
înnavuțim biserica lui Dumnezeu, a patriei noastre cea lipsită de
pâinea cerească; ca să nu mai aibă străinul pretext de a ne de-

zbrăcă sub cuvânt de a ne păstră credința şi biserica !... || Ce voiţi
voi, negustorilor? Veţi voi oare ca pentru siguranţa persoanei și
a averei

voastre

să

alergaţi și în viitor la protecții

străine

în sâ-

nul țărei voastre, ca în relaţiunile comerciale să vă rușinaţi a spune
că sunteţi români, şi în ţara voastră să fiţi împiedicaţi și respinși
de viclenia dușmană, care ţinteşte ca Românul în patria sa să nu

aibă

aveţi

altă soartă

propriu,

ţii voştri
steagul

decât munca

cea

ostenicioasă

simț naţional, iubire de patrie şi dorință
apoi înfioraţi-vă

de desbinare

a câmpuiui?

şi alergați

de

Dacă

folosul vostru
la unire

cu fra-

din vecinătate, ca în unire să fiţi tari şi respectabili

comercial

al patriei

să fluture

pe mările

lumei

şi

ȘI să vă a-

ducă bogăţiile neamurilor. Păziţi-vă de ceice prihănesc unirea; aceia sunt de simțuri evreești: doresc să fiţi voi slabi ca să fie ei tari.
|| Ce voiţi voi sătenilor? Voiţi oare ca să fiți orbi todeauna, sclavi,
în rând cu dobitoacele; să robiți braţele voastre și să vărsaţi sudoarea voastră în folosul străinilor ce încalcă ţara noastră când
vor? Voiţi ca pe todeauna să fiţi salahorii, podvodarii lor Și în loc
de plată să nu luaţi decât jăfuire şi loviri și tratare de dobitoace?
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Dacă nu voiţi a lăsă aceste dureri și fiilor voştri
ca moștenire şi
ca ei să vă blesteme în loc să vă pomenească,
că i-aţi născut;

apoi strigaţi şi voi unire cu fraţii voștri din Valahia şi
Unirea aceasta vă va deschide și vouă o cale luminoasă Şi vă
va face să
gustați din rodurile dreptăţei şi a libertăţei, pe cari voi
incă nu
le-aţi gustat

de

mult“.

Astfel pregătea Melchisedec poporul, în sfera sa de activitate, pentru noile aspirațiuni naționale.
In vara anului 1857 se făceau alegerile pentru divanul

ad-hoc,

unde

Moldovenii

aveau

să-și exprime toate dorin-

țele viitoarei lor organizări. Din partea clerului, mitropolitul,
episcopii și locotenenţii de episcopi erau membri de drept
ai divanului. Pe lângă aceștia egumenii mânăstirilor neînchinate de o parte și egumenii mânăstirilor închinate de
altă parte aveau să aleagă câte doi deputaţi pentru divan
—deci în total patru deputaţi ai egumenilor—și în fine
clerul fiecărei eparhii avea să trimeată câte un reprezentant Î),

In ziua de 29 August, clerul din eparhia Hușilor întru-

nit sub președința locotenentului de episcop Ghenadie
Șendrea a ales ca reprezentat al său în divan pe arhimandritul Melchisedec. După alegere, Melchisedec împreună
cu

clerul

a formulat

un însemnat

program

de reforme,

ale

cărui principii aveă să le propue și să le susțină la divan
în numele alegătorilor săi. Dezideratele acestui program
2)
sunt de mare însemnătate culturală și morală pentru cler
și au servit de bază ulterioarelor legiuiri bisericeşti.
1) Circulara mitropoliei Moldovei către egumenii mânăstirilor închinat

e şi neînchinate din 24 Martie/5 Aprilie 1857, lași. (Acte şi Document
e, vol. IV, pag. 237).
2) E reprodus de d-i Calinderu în Discurs de recepliun
e, anexa E. lată pe
„scurt coprinsul lui: Preoţi: să poată ocupă posturile
de învățători sătești şi în
acelaș timp să aibă dreptul esclusiv de u predă religia în
şcoalele publice şi
în cele private. In privința Întreţinerei lor, să fie salariaţi
de stat, să fie scutiți de orce dări și angarale atât către stat cât și către propietar
, şi în cazuri
de boală sau neputinţă de a mai servi să fie scoși la pensie
ca ceilalţi funcţionari ai Statului. ludecata preoţilor să se facă după normele
dreptului canonic
şi stabilitatea lor în vreun sat să nu depindă de capriţiul propietar
ului. Alte însărcinări să nu aibă preotul atară de cele ce intră in sfera activităț
ei sale
țeşti. Fii de preoţi, rămaşi orfani, să fie primiţi în seminar ca bursieri. preoSă se îmbunătățească școalele catehetice de prin județe pentru
formarea
candidaţilor de seminarii și a dascălilor de biserici. Să se organize
ze pe baze
mai
largi seminarele eparhiale. Să se scoată

un ziar sau revistă biserice

ască
„pentru cultivarea preoților şi moralizarea poporului. Protoereii să
fie aleşi dintre
clericii cei mai luminați, mai morali și mai conştiincioși iar asesorii
consistoriali să fie aleși de către preoți.
Scutirile de cari se bucură preotul să se acoarde și celorlalți bisericaş
i. Autoritățile civile să oprească pe propietari și arendași de a scoate
la muncă pe
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Cu acest program, Melchisedec se prezintă
la divanul
ad-hoc din lași a cărui ședință de deschidere
s'a ținut la
22 Septemvrie 1857. Deşi ales al clerului, el
considerâ misiunea sa în aceă memorabilă adunare mult
mai largă,
coprinzând interesele nu ale unei singure clase
ci ale întregului neam. Melchisedec eră pătruns de ideia,
că biserica nu poate aveă a înrâurire asupra societăței
românești
dacă reprezentanții ei nu binecuvintează, nu
sfințesc și nu
îmbărbătează mișcările înnalte și ăspiraţiunile
mari ale națiunei. Alăturea de fraţii Scriban, el votâ
pentru unirea

principatelor întrun singur stat sub numele de Român
ia,

2) un principe străin ereditar dintr'o dinastie
domnitoare
în Europa, 3) neutralitatea teritoriului principate
lor, 4) puterea legiuitoare să fie încredințată unei repre
zentanțe aleasă din toate clasele națiunei etc..., toate
acestea sub

garanția

colectivă

a Puterilor

semnatare

ale tractatului

de Paris. Susțini în fine drepturile clerului
și pledă călduros pentru imbunătățirea pozițiunei mater
iale a clerului
lumean, lucru ce l-a susținut toată vieața
sa ca episcop,

în Sinod şi în Senat.

Ziua de 7 Octomvrie 1857, când s'a votat
în divan
unirea țărilor surori, a fost cea mai frumoasă
zi din istoria modernă a Românilor. Toţi deputaţii,
clerici și laici,
au votat cu a bucurie indescriptibilă acest
mare act. Mitropolitul Sofronie subscriind Beutru în capul
actului a rostit
următoarele cuvinte: «Unde-i turma acoloi și păstorul».
Malţi deputaţi au însoțit voturile lor cu
expresiuni de vie
„ bucurie: Gheorghe Sturdza a zis că «mulț
umește lui Dumnezeu că i-a lungit zilele să vază cea mai
frumoasă zi a
neamului românesc». Protoiereul Dimitrie
Matcaș a declarat că «alegătorii săi, tot clerul din Roma
n, l-au rugat
cu lacrămile în ochi ca să voteze pentru
dorinţele rostite
în programul naţional: Unirea principatelor,
principe străin
săteni duminica și sărbătoarea, Bisericile cu
fonduri proprii să nu mai fie 1ăsate la dispoziţia persoanelor particulare, iar dacă
pentru respectul vreunor dispoziţiuni testamentare va fi necesar a se mențineă
pe alocurea epitropi dintre persoanele particulare, atunci și preotul să fie
de drept preşedintele epitropiei şi
să dea episcopului respectiv cont anual de
cheltuelile necesitate cu întreţinerea
bisericei. Bisericile ruinate să fie reparate,
iar cele făcute din nuele sau lemn
să fie stricate şi reconstruite din piatră.
La alegerea episcopilor pe lângă ceilalți membri
alegători să participe la vot
şi delegati de ai preoților din coprinsul eparh
iei.—
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etc». Se înțelege dela sine atitudinea avută de Melchisedec
în ședința divanului din aceă memorabilă zi.
In diferite ședințe, divanul ad-hoc a rostit următoarele
deziderate: 1) Recunoașterea neatârnărei bisericei ortodoxe
a răsăritului din Principatele-Uhnite de orce Chiriarhie, păstrându-se însă unitatea credinței și înţelegerea cu biserica
ecumenică a răsăritului în privința dogmelor, 2) Infiinţarea unei autorități sinodale centrale pentru trebile duhovnicești, canonice și disciplinare. Arhimandritul Melchisedec propune, ca aliniatul din urmă să fie întregit prin
cuvintele: «unde va fi reprezintată și preoțimea fiecărei

eparhii», Cu alte cuvinte, întregul

aliniat să sune

astfel:

«Infințarea unei autorități sinodale centrale pentru trebile
duhovniceşti, canonice și disciplinare, unde va fi reprezintată și preoțimea fiecărei eparhii». Amendamentul acesta
propus de Melchisedec a fost sprijinit de Icon. D. Matcaș, ar-

himandritul Neofit Scriban, Gr. Balș și încă alți deputați civili. Cu acea ocaziune, Melchisedec a ținut adunărei un discurs, ale cărui punte principale sunt următoarele: Preoțimea
laică trebue să participe la Sinod prin reprezentanţii săi, 1)
căci aceasta e o datină veche întrebuințată în toate Sinoadele ecumenice și locale, 2) căci episcopii administrează
biserica de fapt în cea mai mare parte prin preoții laici,
3) căci preoţii lumeni sunt aceă parte a clerului care trăește nedeslipit de lume și cunoaște mai bine nevoile și
suferințele ei. Episcopul, după canoane, trebuind a fi ales
dintre monahi, presupune la el o vieață mai mult sau mai
puțin retrasă de zgomotul şi valurile lumei, spre a putea.
mai liber înfățișă modelele virtuţilor păstorale mai înnalte.
Ceiace

un

episcop

poate

să--și

închipuiască

or

să

audă,

preotul vede, simte și trăește însuși. Dacă preoțimei i s'ar
negă dreptul de a luă parte la adunarea bisericească, aceasta
ar însemnă că experiența preotului despre nevoile spirituale ale poporului nu ar trebui luată în consideraţie. 4)
Reprezentanţa bisericei trebue să coprindă toate interesele

bisericei, dupăcum în adunarea națională toate acelea ale
națiunei. Mihail Cogălniceanu luând cuvântul susține întru totul ideile lui Melchisedec, cari sunt acceptate în unanimitate!).
1) Melchisedec e revenit mai târziu asupra acestei opiniuni relativă la modul constituirei Sinodului, nu însă și Cogălniceanu, care ziceă într'una din şe-
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Cel mai de seamă discurs al său îl rostește Melchisedec
în ședința de 20. Decemvrie 1857!). In acest discurs el
desvoaltă și susține cu argumente toate dezideratele cerute
de clerul român potrivit timpului. Arată că dorințele cleului sunt dorințe de interes național, dorințe de progres
pentru cler, în paralel cu progresul ce-l dorim pentru întreaga -noastră societate. Dovedeşte cu probe, că nu vom
aveă niciodată un cler luminat și progresist, dacă nu-i îmbu„nătățim soarta. Susține apoi că dorind reforme și îmbunătățiri în soarta clerului, noi nu facem alta decât dorim
să păstrăm la înnălțimea ce merită, gagiul prețios ce ni
l-a lăsat străbunii noștri— religia creștină. «Acele dorinți
și necesități ale clerului
— zice distinsul arhimandrit
— sunt
de două feluri: morale și materiale. Chemarea clerului
este chemarea apostolilor pe cari Mântuitorul i-a trimis în
lume zicându-le: «Mergând învățați toate neamurile...», și
din acest punt de vedere EI i-a numit când lumina lumei, când sare a pământului, când cetate situată deasupra. muntelui. Dacă ceice trebue a fi lumină sunt întunerec, dar întunerecul adevărat cât va fi de mare!». De aci
deduce Melchisedec în discursul său, că prima și cea mai
vitală dorință a clerului este luminarea și cultivarea lui cu
științele cari fac podoaba secolului și de care este părtaș
clerul statelor luminate. Arată că în cler este o clasă mai
liberă de legăturile materiale cu lumea și în .cea mai strânsă
legătură cu biserica. Aceștia sunt monahii, cari, prin pozițiunea și condiția lor, se pot dedă în toată liniștea vieții
contemplative și datoriilor ce le sunt impuse de menirea
lor: Ei formează un corp deosebit care dă din sânul lui
pe conducătorii bisericei: mitropoliți, episcopi și egumeni,
formând astfel tăria și eternitatea bisericei. Intemeiat pe
dinţele Senatului din 1888: «...0 reformă mare trebue întrodusă în organizarea
Sinodului. Aceă eformă s'a proectat în divanul ad-hoc până în puntele cele
mai

mici

de

reprezentanţi,

de

membri

ai Sinodului,

din cari

cel

din

urmă su-

praviețuitor e eruditul, ortodoxul episcop de Roman (Melchisedec). D-lor trebue să întroducem în Sinod elementul preoților de mir ..» (Titu Maiorescu,
Discursuri parlamentare, 4, pag. 139). Ţinând însă socoteală de oarecari imprejurări și fapte, ne convingem ușor că ideile emise în Senat la 1888 de Cogălniceanu; dacă m'au fost inspirate direct, au fost în tot cazul aprobate de Melchisedec, căruia Cogălniceanu i-a păstrat până la moarte o amiciţie desăvârșită.
Lucrul acesta reiese clar din celalte idei spuse de Cogălniceanu în discursul
său fără nicio rezervă, pe cari noi nu le putem comentă aci cu toată nepărtinirea cerută de istorie.
1) Acte şi documente relative la istoria venaşterei României, vol. IV, pag. 437.
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aceste considerațiuni, Melchisedec justifică dorința clerului,
ca monahismul să fie organizat în așă:mod, încât bunurile morale posedate de el să fie spre folosul societăței
și al religiunei. Susține că demnitarii bisericeşti trebuesc
a
fi pentru cler modele de virtute și demni povăţuitori în
chemarea cea înnaltă a preoţiei, adică să fie în adevăra-

tul înțeles lumina ce se pune în sfeșnic ca să lumineze

tuturor. Arată mai departe, că rostul rangurilor și onorurilor în orce clasă a societăţei nu e altul decât mijloa
ce
pentru încurajarea virtuței și a meritelor, căci altfel aceste
ranguri și onoruri n'ar fi altceva decât mulțumirea unor

ambițiuni degenerate de niciun folos pentru stat dacă nu

chiar dăunătoare. Aduce exemple din cari se vede că
acest mod de a consideră onorurile și rangurile a fost
adoptat încă din vechime și de biserică. Pe temeiul acestor
motive, Melchisedec susţine, că înnaintarea în funcțiunile

Și rangurile bisericești să se facă în vederea

erudițiunei,

moralităței și a meritelor dovedite în folosul patriei și
al
bisericei. Cât privește. alegerea mitropoliților și a episcopilor, Melchisedec accentuiază că trebue făcută tot de
cler,
căci așă a fost datina la Români. In favoarea acestei
susțineri aduce spusele lui Dimitrie Cantemir că: «Partea
bisericească își alege singură pe păstorii săi cei noi; însă
numai atunci când îi convoacă domnia la aceasta, la
care
se cere și întărirea domnească, adică da celui ales un
toiag păstoresc cu însăși mâna sa» 5. Susține că datina
a-

ceasta trebue păstrată, deși a fost nesocotită de unii domni

fanarioți.

Pe de altă parte, Melchisedec

e de părere că şi

civilii trebue să iea parte la aceste alegeri, căci cu cât
a-

dunarea alegătoare va aveă baze mai largi, cu atât
şi rezultatul va fi mai favorabil pentru biserică. Arată
că aceasta

e și în spiritul canoanelor căci, precum se vede
din

interpretarea canonului

al VIII-lea al Sinodului

de Laodi-

ceia, cei mai înţelepţi și mai evlavioși lumeni se cuvine

să, aleagă împreună cu episcopii şi cu preoţii. Pentru
prosperarea bisericei, Melchisedec susține ca toți clericii
fără
distincție să fie salariați potrivit cu poziția şi serviciul
lor

în societate.

năstirilor,
1) Dimitrie

Toată

averea

a schiturilor
Cantemir,

clerului,

a episcopiilor,

și a bisericilor

Descrierea

Aoldovei,

pag.

să

'75, ed.

formeze
1851.

a mâ-

o sin-

i

87
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gură cassă sub controlul Sinodului. Educaţia
religioasă a
tinerimei să

fie făcută de preoți şi în fine, toate biser
icile,
mânăstirile și schiturile din țară să depindă
numai de autoritatea bisericei noastre: mitropoliţii, episc
opii și Sinodul.
“Div

anul

ad-hoc al Moldovei

sa

închis

la

13 lanua

rie
1858, când Melchisedec se întoarce iarăși
la direcția seminarului din Huși. Convins că unirea
are inimici mulți
și de temut, deși în divan pătrunsese numa
i doi din partizanii neunirei!), el duce în ținutul Hușil
or o campanie
sistematică în sensul ca ideia unirei să prinz
ă rădăcini cât
mai sigure și mai adânci. Cu ocazia alege
rei deputaţilor
dintre proprietarii mici și târgoveţii din ținut
ul F ălciului,
patriotul arhimandrit a ținut o caldă cuvân
tare?) în catedrala Hușilor. Aceasta- e o admirabilă
predică ce se închiagă idee cu idee din preceptul evang
elic: «Să iubești
pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta şi din tot
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca însuț
i pe tine. Intru
aceste două porunci se cuprinde toată legea
și profeții»?).
Oratorul arată că celce îndeplineşte comp
lect această poruncă
este și creștin bun, și familist bun și cetățean

bun
şi funcționar bun, căci despre cine zicem
noi că iubește
pe Dumnezeu? Desigur că despre acela
care iubește și
onorează biserica lui Dumnezeu. De aci
deduce că cea
dintâi datorie a noastră pe pământ e dator
ia către biserică, care ne-a adoptat încă dela naște
rea noastră, ne-a
crescut și ne-a educat cu învățătura unei
morale cerești;
care sfințește toate momentele cele mari
ale vieței noastre; prin care aducem lui Dumnezeu laude
le și mulțumirile noastre pentru binefaceri şi care păstr
ează chivotul
cel
sfânt al speranțelor noastre timporale și etern
e.

Oratorul aduce apoi exemple, cum noi toți
alergăm la ajutorul bisericei în strâmtorări, în amărăciuni
și boale, când
orce ajutor omenesc încetează. Arată că,
după legea firei,
noi trebue să răspundem acestei iubiri a
bisericei față de
1) Logofătul Alecu Balș, care susţineă că
trebue să se ţie socoteală de cuvântul său deoarece este proprietar a
80.000 de fălci, şi episcopul locote=nent de Roman Nectarie Hermeziu, care
fiind
fronie și de Cogălniceanu că anul trecut subscr înfruntat de mitropolitul Soisese pentru unire și acum e
contra, a răspuns că, <atunci a fost între
patru ochi» (Acte şi docurnente Brivitoare ia renașterea României, vol. 6/1
pag. 79-80)
2) Se află reprodusă tot în Acte și documente,
vol. VII, pag. 1354 urm.
3) Mateiu XXIII, 35—39,
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noi tot prin iubire și recunoștință, și momentul cel mai
ales, când putem să arătăm iubirea și recunoștința noastră
este acum, când biserica și fiii patriei încearcă a trece poporul nostru din șerbia Egiptului în pământul promisiunei.
Arată

că

iarăși

sunt

mamei

biserica

și ea

nevoile

tot ale noastre,

are

precum

ei,

lacrămile

nevoile

ei,

cari

și lacrămile

sunt totodată și ale fiilor.

«Provedința divină—zice el orășenilor şi micilor proprietari—v'a
ales din mijlocul fraţilor voştri, ca prin voi să lucreze mântuirea
patrie noastre. Gândiţi-vă că numele ce veţi scrie pe biletul de

alegere are să fie o sentință dată de voi spre moartea ori vieața
fraților voșiri şi a patriei voastre. Deșteptaţi-vă! Biserica se roagă,
patria se uită la voi întocma ca osânditul la moarte, carele tot

speră achitare până la rostirea horărârei. Biserica așteaptă a vedeă
prin voi mântuirea sa şi a fiilor ei....... Dacă însă din nepăsare şi
răutate, din lipsă de dragoste către Dumnezeu şi aproapele veți

lăsă să scape şi această ocazie de mântuire,
iliţilor celor îndărătnici, pornind

întoarceţi

pe calea

dacă asemenea Isra-

mântuirei, ați

voi să vă

iar la relele trecutului, cu ce inimă vă veți mai înfâțişă

voi în biserică, unde

acum

hrăniţi atâtea speranţe?

privi voi la acest Răstignit, care și-a vărsat sângele

Cu

ce ochi veți

pentru

mân-

tuirea oamenilor şi dela care voi așteptați mântuirea? Cu ce curagiu veţi privi la chipurile acestor apostoli, cari n'au cruțat nici o
jerfă pentru binele omenirei; la acest Pavel care ziceă că ar preferi
să piară el, numai să se mântuiască fraţii lui? Cu ce buze veţi să-

rută icoanele Sfinţilor în biserică, cari
pentru

dragostea lui Dumnezeu

cu toți

s'au

uitat pe sine

și a aproapelui... ..“

Şi astfel elocința ilustrului arhimandrit desvoltă idee după
idee, sentiment după sentiment şi mersul ei dulce, lin, fermecător pătrundeă, convingeă, mișcă și îmmuiă inima și
sufletul auditorilor. Niciodată amvonul român n'a răsunat
de predici mai înnălțătoare, mai călduroase și mai pline
de accente patriotice, cum a răsunat atunci prin rostul de
aur al arhimandritului Melchisedec. Tot

în vederea

unirei,

a ținut Melchisedec în catedrala Hușilor o altă predică la
alegerea deputaţilor dintre proprietarii mari din județul
Fălciu, între cari se află prezent și colonelul Alexandru
Cuza, cel ce a devenit pe urmă Alexandru loan I, domnul
României, Această predică!) are următorul text: «Și a
treia zi, disdedimineaţă, s'au produs tunete și fulgere și
1) Se află reprodusă în Acte şi documente velative
niei, vol. VII, p. 1374 și urm.

la istoria venaşterei

Româ-

—
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nori întunecați acopereă muntele Sinai; și s'a spăimântat
tot poporul cel din tabără, iar muntele Sinai fumegă tot
că se pogorise Dumnezeu pe el în chip de foc» ?).
E vorba de acel tablou măreț și înfiorător, ce s'a produs în natură în ziua când poporul iudeu a fost înzestrat
cu tablele legei. Oratorul face o reușită comparaţie între
turburările de atunci ale elementelor naturei, când Iehova
a dat poporului israilit legea pe muntele Sinai, cu neliniștea și fiorul ce coprinsese spiritele Românilor în preziua
marilor evenimente-—alegerea domnului și unirea—de cari
depindeă viitorul lor.
«După cum atunci —zice oratoru
— fulgerile
l
și trăznetele au
servit nu spre
a ucide, ci spre a face mai măreț cortegiul maestăţei
divine, tot așă şi acum fulgerile ce scânteiază prin atmosfera noastră
politică vor servi numai spre a ne convinge şi mai mult că dacă
Dumnezeu e cu noi, cine poate fi contra noastră? Să zicem deci
cu profetul: «De s'ar sculă asupra noastră tabără, nu se va înfricoşă inima noastră». Dar poporul nostru astăzi e înspăimântat de
nesiguranța atmosferei politice și așteaptă cu frică și cutremur

soarta sa. Să zicem, că mulțimea
ce este

mare;

însă,

dacă poporul

nu ştie decât a se teme de tot
israilit se temea

la Sinai, când

însuși Dumnezeu lucră pentru el, ca un părinte pentru fii; cu cât

mai vârtos trebue să ne temem noi, cari încă nu știm de merităm
ca Dumnezeu să facă acum minunea cea mare întru noi, şi până

la vederea faptei ne rămâne

numai frica și speranța».

După aceste comparațiuni preliminare, oratorul face o
alocuțiune insinuantă distinșilor săi auditori:
«Către voi, mă adresez, acum nobililor alegători, nobili și după naştere, nobili şi după drituri, știință și putere! Voi judecătorii lui Israil,
întîi născuţi ai poporului nostru, căpeteniile țărei, floarea naţiunei noa-

stre, stelele orizonului nostru politic! Voi puteţi să luminaţi întunerecul
nostru, să alungaţi frica noastră, să ridicaţi bărbăţia ca un

paratoner

contra fulgerilor și a tunetelor. Voi, prin știința voastră, înțelepciunea

voastră, caritatea voastră, sperăm că veţi ști să alegeţi dintre voi
persoanele cu inima plină de căldura ceia stîntă, prin care Dum-

nezeu scrie și conduce sorţile popoarelor. Voi ne veţi da negreșit
pe bărbaţii, cari să aibă vrednicia de a străbate întunerecul Sina-

iului

în

vuetul

elementelor

şi

a mângâiă

pe

poporul

înfricoșat.

Dumnezeu și pâră acum a lucrat, prin voi soarta acestui popor.
Voi aţi păzit țara în timpurile cele mai critice, aţi fost făcliile ei
3) Ieşirea, XIX,

16—19.

—
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în timpul nopței, și când s'a făcut ziuă, ziua
cea de mântuire, voi
ați vestit-o și ați rupt perdelele cu care
voiă a ne prelungi întu-

nericul și noaptea trecutului. Daţi-ne Mântuitorul,

care

să fie mai
presus în credință și nădejde decât toate valuril
e ce ar puteă învălui
corabia patriei noastre pe luciul politic
Nu uitaţi că națiile se
forme

ază și trăesc prin faptele Și suvenirile bărbaţ
Voi puteţi acum să ne dați acești bărbaţi mari... ilor mari ai lor.
»

Predicile lui Melchisedec

ținute în catedrala Hușilor

cu
ocazia alegerei deputaților acelei adunări au avut
în timpul

lor un răsunet mare
națiuni.

și caracterizează aspiraţiunile întregei
%

x

Ca

reprezentant

al

clerului,

Melchisedec

s'a

arătat

în

epoca de care ne ocupăm partizan înfocat
al ideilor liberale ce frământau atunci pe toate popoa
rele Europei.
In sânul divanului a susținut cu căldură și
a votat toate
dezideratele partidului național progresist, iar
în afară de
divan s'a arătat om de acțiune și de luptă,
făcând în țară
o întinsă propagandă politică în favoarea
unirei._ Propaganda aceasta o făcea el prin convorbiri parti
culare, prin
discursuri ocazionale şi mai ales în biserică,
după sfârșitul liturghiei, prin predici înflăcărate, în care
îndemnă pe
toți să lupte pentru unire. Ca membru al divan
ului, a putut să-și arate spiritul său de bun organizato
r al bisericei. In rezumat, ideile sale pe teren bisericesc,
pentru cari

a luptat atunci sunt: ridicarea

morală și materială a cle-

rului, independența bisericei române de orce
chiriarhie
străină și stabilirea unei legături cât mai strân
se între in-

teresele statului și ale bisericei. Nu s'a mărginit însă
numai
la generalităţi, ci a formulat un bogat program
de activitate

ce eră menit să dea o mare înflorire biseri
cei române. Numai cunoscând bine programul de atunc
i al ideilor sale pentru reorganizarea bisericei, ne putem
explică
fecunda activitate ce a desfășurat mai târziu
ca membru
al sântului Sinod. Ideile exprimate de el atunci
, parte s'au
înfăptuit în cursul vieţei sale, devenind legi și
regulamente,
parte s'au realizat după moartea sa, iar unele
stau tot
nerealizate.

—
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$ 7. Achoitatea politică şi bisericească a lui Melchise-

dec după Unire până la anul 1970.

Cu suirea lui Cuza pe tronul ambelor principate,
cea
dintâi reformă ce aveă să fie înfăptuită pe teren bisericesc eră secularizarea averilor mânăstirești. Cum însă
realizarea acestei reforme întâmpină multe greutăți, s'a
găsit
cu cale ca deocamdată Statul să exercite mai întâi
numai
un control riguros asupra administrărei acestor averi
de
către egumenii mânăstirilor. In scopul acesta, chiar
în primul an al domniei lui Cuza, s'a instituit o comisiune
regulatoare a averilor mânăstiriloi: neînchinate din Moldo
va,
în care a intrat şi Melchisedec ca reprezentant al
cleru-

lui, pe ziua de 1 lunie 18591). Pentru prima oară se
fă-

ceă o constatare oficială a averilor mânăstirești
din România și inventarierea lor ezactă. Comisiunea însărc
inată,
dupăce determină prin inventariere averea unei mânăst
iri,
făceă bugete de venit și cheltueli, a căror administrare
aveă
să se facă cu aprobarea și sub controlul guvernului.
Lucrările comisiunei se făceau cu multă greutate din
cauza
atitudinei monahilor, cari se opuneau la facerea invent
arelor 2). Prin participarea sa la această comisiune, Melchi
sedec s'a ales cu o ură neîmpăcată din partea călugă
rilor, cari nu-l puteau iertă că a dat concurs puterei
civile
la realizarea unei reforme, care loviă direct în intere
sele

lor. «Cât pentru Preasfinția Voastră-—fi scrieă Filaret Scriban mai târziu %)— destule Vă sunt blestemurile monah
ilor de prin chinoviile Moldovei,

auzit, cu imputarea că V'am

pe cari eu însumi

fost dascăl şi stareţ».

le-am

In primul an al nouei domnii, 1859, în Moldova se
perindară la putere trei ministere, unul de mai scurtă
durată

decât altul și la începutul anului al doilea, Mihail Cogăl1) Decretul

de numire vezi-l în „Dosarul documen
de serviciu ale lui Melchisedec» unde se află anexattelor ştiinţifice şi actelor
și programul după care
aveă să lucreze comisiu

nea.
2) In privinţa stărei deplorabile în care se găseau
unele mănăstiri să se citească în Monitorul oficial al Moldovei din 13
lulie 1859 referatul asupra mănăstirei Văratic subseris de A. Teriachiu, ministru
l de atunci al cultelor și de
Melchisedec; şi tot în aceeaș foae din 25 lulie
1959, procesul verbal asupra
mânăstirei Neamtul subscris de A. Teriachiu,
Gr. Cozadini, Melchisedec și
Icon. D. Matcaş.
|
3) Scrisoare publicată în Discurs de recepțiune în Academi
e al D-lui |. Calinderu
Anexa A. pag. 70.
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niceanu €e însărcinat cu formarea cabinetului. La alcătuirea
listei ministeriale, acesta căută un bărbat din cler, cult și
să-l

care

patriot,

ajute

la

realizarea

reforme,

numitei

de

care depindeă în parte desvoltarea și prosperitatea principatelor de curând unite. Bărbatul căutat fu găsit în persoana arhimandritului Melchisedec, fost deputat al clerului
la divanul ad-hoc, care împărtășind opiniunile primului ministru acceptâ a face parte din cabinet ca ministru de
culte. In această demnitate, Melchisedec fu întărit de domn

în ziua de 30 Aprilie 1860 ').jInălțarea sa la minister stârni

însă murmure surde din partea numeroșilor invidioși și
compețitori de portofolii, și de aceia ministerul său a fost
de scurtă durată. Adunarea electivă sprijinită și de atitudinea chiriarhiei ostilă lui Melhisedec se indignâ de nu-

mirea

unui

«călugăr

liberal»

în. cabinetul

Cogălniceanu.

Insuși unchiul domnitorului, Grigore Cuza, deputat al marilor propietari din ținutul Vasluiului şi fost vornic bisericesc, se întărâtâ contra lui Melchisedec. La 4 Main, când

s'a prezintat noul minister în Cameră, Cogălniceanu a citit

admirabila programă a guvernului, care a fost primită cu
aplauze unanime. Imediat Grigore Cuza cere cuvântul și
interpelând pe primul ministru combate în termeni violenți prezența «călugărului» Melchisedec pe banca ministerială 2). După acest incident nu s'a dat niciun vot, dar
Melchisedec și-a dat demisia ?) chiar a treia zi, cu toată
3) Monitorul oficial al Moldovei din aceă zi.
2) Argumentul de căpetenie al acestui deputat eră, că Melchisedec fiind
cleric nu poate fi învestit cu dregătorii lumești. «Prea onorabilul deputat de
Vaslui—zice ziarul Steaua Dunării din 5 Mai 1*60—n'au aflat alte cuvinte cu
care să-şi exprime temerile sale şi n'au găsit alte deducţiuni a face din această numire în minister a unui preot român, decât că am fi aproape de a
vedeă pe băncile ministerului nostru vreun mufa, vreun rabin, vreun servitor al marelui Brama sau mai ştiu eu ce; D-lui au mai exprimat apoi temerea
că am cădeă în iezuitism....» A răspuns Cogălniceanu care a arătat că, după
articolul 47 din Convenţiune, toți Românii sunt deopotrivă înaintea legei şi
egal îndreptăţiţi a primi funcțiuni de ale statului. Că membrii clerului pot fi
alegători și eligibili, pot fi aleși deputaţi și prin urmare pot fi chemaţi prin
voinţa Suveranului a fi și miniştri. «Clase în România nu mai există, astăzi
noi nu mai avem înnainte decât Români toți deopotrivă înaintea driturilor şi
îndatoririlor puse de lege». Asupra cestiunei, dacă clericii pot primi funcțiuni
civile

a scris

Neofit

Scriban

un

articol

intitulat

<Clerul

român

în fața

artico-

lului 46 din Convenţiune» publicat în Steaua Dunărei din 17 Mai 1880.
3) «Credem a ști—zice tot Steaua Dunărei din aceeaș zi— că această dimisionare este pornită din insuși simţul său de bunătate şi modestie deamnă, şi
aceasta după părerea noastră eră şi chipul cel mai cuviincios de a răspunde
la niște prejudeţe inventate, mânate de patimi ascunse. Opiniunea le va judecă».

—
opunerea

primului

ministru,
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care

i-a observat, că

o inter-

pelare orcât de înverșunată ar fi nu e un motiv de a-și
da demisia. Interimatul cultelor și al instrucțiunei publice
l-a luat Cogălniceanu !). leşind din minister, Melchisedec
1) Prin conținutul lor, atât demisia lui Melchisedec cât şi apostila domnească
pusă pe ea, fiind nu de puțin interes le reproducem în întregime aci după
Monitorul oficial al Moldovei din 6 Maiu 1860.
Prea Innălțate Doamne !
Chemat de Innălţimea Voastră la postul de Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și a Instrucție: publice, nu mam înşelat nicidecum de
a vedea in aceasta altă, decât chemarea raportorului dorințelor clerului naţional, la divanul ad-hoc. Am primit dar chemarea, ca vederatul semn al binevoinței Innălţimei Voastre, de a ridică clerul din îngiosita lui poziţie, în carea l-au aruncat tristele împrejurări ale patriei noastre. Niciodată nu mi-ar fi
trecut prin minte, că o atât de creştinească bunăvoință a Innălţimei Voastre,
asupra clerului și a religiei să fie contra sfintelor canoane, cari în spiritul şi

în litera lor chiar nu sunt şi nu pot să fie decât de a pune clerul în adevărata
lui misie, moralizătoare şi luminătoare a poporului. Şi eu cunosc şi respectez
canoanele, ca expresie a acestei mântuitoare idei și nu mă sfiesc a mărturisi,
Prea Innăițate Doamne, că dacă chiemarea mea la postul de Ministru al Cultelor şi al instrucției publice o aşi fi înțeles de contrară canoanelor bisericești,
mi-aşi fi luat îndrăzneala, ca către un Domnitor creştin ortodox, a vă arătă chiar
de atunci neputința mea de a primi. Da: aceia ce m'au îndemnat a răspunde la
chemarea Innălţimei Voastre, au fost chiar canoanele

bisericei,

cari învoesc cle-

ricului când va fi chiemat de legi, a luă asupră-și purtarea de grijă pentru orfani,
văduve, pentru lucrurile bisericei și pentru alte însărcinări compatibile cu religiozitatea și frica de Dumnezeu (Canon III, Sinod. IV ecumenic).
In privirea mea, Ministerul de Culte cu educaţia tinerimei, cu cutia milelor şi
cu averea bisericească nu este decât tocmai cazul invoit de canoane, Ca cleric însă, dator deapururea a gândi, a lucră şi a mă rugă pentru pacea şi unirea tutror și pentru întemeerea dragostei între creştini, văzând că fiinţa mea
în postul de Ministru a! Cultului şi a Instrucţiei publice, au ridicat împrotivire
din partea unor onorabili deputați, totodată şi spre a fi consecinte programului noului Minister subscris și de mine, prin care împreună cu colegii miei
ceilalţi Domni Miniștri, m'am angajat în faţa ţărei de a feri conflictele între guvern și puterea legislativă a țărei mai ales în timpul de față, când toată țara
şi întreaga nație cu nerăbdare așteaptă legi și reforme, cari nu se pot face decât
prin armonia puterilor statului. Deaceia, vin umilit a depune Innălţimei Voastre demisia mea din postul de Ministru, cu care creștineasca Voastră râvnă
m'au fost onorat, Gata de a prosforă slabele mele puteri pe altarul Patriei or
când Innălțimea V oastră sau guvernul Innălțimei Voastre m'ar îndatori la orce
serviciu fraţilor miei, mulțumit în postul mieu de profesor ce l-am avut înnainte, pe care-l stimez nu mai puţin decât acest de Ministru al Instrucţiei publice, şi prea fericit, că am ocazie a puteă mărturisi tuturor şi todeauna despre binevoința Innălţimei Voastre către clerul Patriei şi stima creştinească

pentru religia ortodoxă, am de cea mai mare onoare, Prea Innălţate Doamne a fi

A Innălţimei Voastre întru tot plecat şi supus serv
Arhimandrit Melchisedec
Innaltul Apostil
Primim cu părere de rău asemenea demisie dela Prea Cuviosul Arhimandrit
Melchisedec, care prin nobila sa purtare la lucrările divanului ad-hoc consultativ, destul inchezeșlue adevărate serviţii întrun moment de transiție aşa de
gingaş; însărcinăm totodată pe Ministrul nostru, Secretar de Stat la departamentul din năuntru şi preşedinte al Consiliului, a da publicitate acestei a noastre mărturisiri precum și demisiei de față; a o comunică oficial Prea Cuvioşiei Sale precum și a ocârmui ad-interim Ministerul de Culte.
(ss) Alexandru Ioau 7.

1860, AMaiu 6 zile
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în loc să facă pe otensatul, dete o probă strălu
cită de
abnegaţie, rară în politică, și acceptâ a fi simpl
u membru
în comisiunea însărcinată cu aducerea la îndeplinir
e a se-

cularizărei averilor mânăstirești. In acest post fu întări
t de

principe prin decretul din 5 Octomvrie 1860,
în locul lui
Lascăr Rosetti demisionat. Cu tot protestul chiria
rhiei,
Melchisedec nu ezită un moment de a luă parte
activă la
secularizare. Nu urmărind interese personale sau
favoruri
din partea puterei civile, cum s'ar păreă la prima
vedere,
ci fiind ferm convins, una, de înflorirea ce vor
dă aceste
averi

tânărului stat

român,

alta, că colosala avere mânăsti-

rească administrată de călugări nu va dă roade
le aşteptate, dupăcum nu dedese nici până atunci. Aceas
tă atitudine a lui Melchisedec în chestia secularizărei
l-a făcut
odios în fața clerului monacal. Innainte de a se
pronunță
pentru secularizare, lui Melchisedec i se dedes
e asigurări
formale atât din partea domnitorului cât Și
a guvernului,
că Statul va 'creâ un fond anumit pe care-l va
administră
în folosul bisericei și al instituțiunilor ei. Aceas
ta rezultă
atât din împrejurarea că mai târziu, când vorbe
ște de secularizare asă cum s'a făcut, o numește el însuși
«odiosul
act de spoliere»!), cât și din următorul loc al
mesagiului
de deschidere a Constituantei din 1866: «Tot Camer
ei române este lăsată misiunea deopotrivă mare și
sfântă de a
mângâiă umbrele mâhnite ale atâtor donatori
Și înzestrători ai bisericei. O 7ea interpretare de regimul
trecut a vor-

bei secularizare nu numai a sfășiat fără înfiorare
testamen-

tele—cuvântul ultim al celor ce muriră—dar
încă a desecat, prin această faptă, din inima română
avutul simț de

altădată pentru faceri de bine...»2),

Tot lui Melchisedec i se datorește dacă, la
secularizare,
Statul a lăsat pe seama mânăstirilor și episcopiil
or o parte
din pământ pentru gospodărie. In toamna anului
1864, guvernul român, simțind necesitatea de a român
iză biserica
Basarabiei, lucru ce nu se puteă dobândi «decât
printr'o directă și naţională conducere şi privighere a
intereselor materiale și spirituale ale bisericei din acea
parte»3), a ho1) Testamentul P. S. Melchisedec, pag. 10.
2) Textul acestui mesagiu e publicat în Alman
ahul Cultelor din 1869, pag. 97.
3) Astfel se exprimă ministrul cultelor şi
al
țulescu în referatul să cu No. 52.046 din Octom instrucțiunei de atunci N. Crevrie 1664, către consiliul de miniştri. Monilorul Oficial din 21 Noemvrie
'3 Decemvrie 1884.
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tărât a pune capăt unei stări de lucru
ri provizorii !) înființând o episcopie cu reședința în Ismai
l. După poziția
topograf
ică

ce

ocupă

teritoriul

ei față

de

cursul

Dunărei,
noua episcopie primi numele de a «Dun
ărei de Jos», iar ca
rațiune istorică ea e o continuare a foastei
eparhii a Proilavei
(Brăilei), desființată la 1828 și care
coprindeă toate orașele și ținuturile stăpânite in mod efect
iv de Turci dincoace de Dunăre, anume: Brăila, Ismai
lul, Reni, Chilia,
Benderul și Hotinul. Intinderea Jurisdic
țională a nouei eparhii coprindeă în Basarabia județele
Ismailul şi Bolgra„dul, apoi judeţul Brăila ce se deslipi
de eparhia Buzăului
şi județul Covurlui ce se deslipi de
eparhia Hușilor, căreia i se dete în schimb județul Cahu
l din Basarabia. Cel
dintâi episcop căruia i-a fost dat să
păstorească această
eparhie a fost arhiereul Melchisedec
«persoană demnă de
a ocupă asemenea funcțiune»?).
Ca episcop al Dunărei de Jos, Melchise
dec a luat parte
activă la luptele politico-bisericeşti dete
rminate de dom.
nitorul Cuza. Alăturea de ceilalți prela
ți, el s'a opus la
încercarea domnitorului Cuza și a guve
rnului său de a înlocui_

vechiul. călindar._iulian_ prin..cel gregorian,
care

este
în uz la popoarele din Apus. Consiliul
bisericesc, convocat la începutul anului 1865, anume spre
a se pronunță
asupra acestei înlocuiri, a semnat un
proces-verbal, redactat de Melchisedec și de Dionisie al
Buzăului, prin care
se răspundea guvernului că «diferința
ce există între călindarul iulian și cel gregorian, deși în
sine este o cestie
curat astronomică, dar strânsa legătură
pusă de Sinodul 1
dela Niceia între călindarul iulian şi
biserică este stabilirea sărbătorilor și mai cu deosebire
a sărbătoarei Paștelor și cele ce ţin de dânsa, carea în
biserică a devenit ca
și o dogmă, după coprinderea canonulu
i l-iu al sinodului
dela Antiohia, unde cele hotărâte în
acel sinod pentru
serbarea Paștelor se numesc bine-dog
matisite»3). Cu acest
răsp
uns guvernul a fost nemulțumit deocamdată,

dar

văzând marea agitaţie ce provocase în țară
ideia schimbărei călindarului și modul cum exploată
opoziţia această

1) Administraţia bisericească a celor trei
judeţe basarabene se făcuse
atunci de un consistoriu special,
2) Acelaș referat al ministrului Creţulescu,
amintit mai sus.
*) Melchisedec, Biserica ortodoxă și călind
arul, pag. 42,

până
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chestie, a recunoscut dreptatea consiliului bisericesc și a
părăsit și el ideia acelei reforme.
La începutul loviturei de stat săvârșită de domnitorul
Cuza, cei mai mulți ierarhi ai bisericei erau locotenenți

provizorii.

Domnitorul

și

guvernul

căutau

să

profite de

aceasta spre a formă o ierarhie stabilită și definitivă, de
care să se servească la împrejurări. În scopul acesta, guvernul depune un proiect de lege!) în virtutea căreia episcopii și mitropoliţii urmau să fie aleși de domn în urma

prezintărei făcute de ministrul

cultelor. Legea aceasta s'a

votat de Cameră la 20 Ianuarie 1865 și de Senat la 12
Fevruarie, acelaș an. Cum se vede, această reformă nu
eră întemeiată nici pe canoane și nici măcar pe tradițiunile ţărei, din care cauză a produs adânci nemulțumiri
în toate spiritele. După promulgărea ei, toți locotenenții
eparhiali, precum și locotenentul de mitropolit al Moldovei, fură decretaţi definitivi la posturile lor. Astfel și Melchisedec devine titularul eparhiei Dunărei de jos. Căpeteniile clerului român priviră aplicarea acestei legi ca ceva
anticanonic și contrar vechilor instituțiuni ale țărei. Adversarii cei mai pronunțaţi ai legei erau frații Scriban,
Iosif Bobulescu, fost episcop de Râmnic și Evantias locotenent de episcop al Romanului. Toţi aceștia, după îndemnul lui Filaret Scriban, își înnaintară dimisiunile din
demnităţile ce ocupau. Melchisedec care nu luase nicio
atitudine, primi din partea fostului său dascăl o scrisoare,
la 23 Mai 1865, prin care eră îndemnat a-şi dă și el demisia din funcțiunea anticanonică ce ocupă. Totuș după

o convorbire cu mai mulți colegi ai săi și după stăruința
lui Cogălniceanu,

Melchisedec

se abținu de a intră în mi-

şcarea provocată de Scriban. Neliniștit de această rezervă,
în ziua de 15 Maiu, acelaș an, Filaret îi adresâ o nouă
învitațiune

şi

mai tare?),

dar care

nu i-a

fost remisă

ci

*) Textul acestei faimoase legi coprindeă următoarele trei articole: 1) Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi din România să se numească de domn, după o prezintarea îninistrului cultelor în urma deliberaţiunei consiliului de miniştri. 2) Mitropoliţii şi episcopii se aleg din clerul monacal, având mitropolitul vârsta de
40 de ani şi episcopii de 35 de ani cel puțin, cunoscuţi prin pietate, învăţătură și activitate. 3) Mitropoliții şi episcopii sunt justițiabili de delictele spirituale

înaintea

Sinodului

Ţărei,

iar pentru

orce

alte

delicte

înaintea

Curţei

de Casaţie
2) lată ce-i spuneă între altele Scriban în aceă scrisoare: <A doua oară deci,
ca un sincer amic și frate în Cristos, vă fac cunoscut şi vă previu că pentru
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numai citită de nepotul și credincerul lui Filaret, arhimandritul Teoctist Scriban, care a luat-o apoi cu dânsul,
Tonul acestei scrisori avi de efect pe deoparte răcirea
relațiunilor între cei doi prelați !), iar pe de altă parte făcă
pe Melchisedec să înnainteze ministerului de culte imediat
o lungă şi motivată demisiune, al cărui text îl aveă gata.
Prin această

demisie,

care

e un adevărat memoriu, Mel-

chisedec roagă pe ministru să «mijlocească la Innaltul Domn
ca să binevoiască a mă iertă de funcțiunea de episcop, la

care D-Voastră m'ați recomendat și să rămân servitor al

bisericei în treapta de arhiereu, ce oam dela biserică tot
cu aprobarea Innălțimei sale».
Arată că actul demiterei îi este impus de conștiința sa,
pe care alminteri ar trebui să și-o calce: «Conștiinţa mi-a

răspuns,

că biserica

română,

ca să rămie

ortodoxă,

tre-

bue să stea nemișcată de pe tărâmul sfintelor aşezăminte
ale ei apostolice și părintești». Și mai departe zice: «Respectez din suflet și venerez aceste sfinte așezăminte, cari
ne-au păstrat ortodoxia, paladiul libertăţilor şi al aspirațiunilor române în trecut şi viitor». După ce domnitorul
arhierei și tot clerul român se apropie vremea şi acum este când se pot zice
cuvintele ce a adresat odinioară lisus Cristos către învățăceii săi: <A cerut
Satana să vă cearnă ca grâul!» Mă esplic: Nu au fost bine mistuite de către
bolnav

acele

mari

doze

ale

secularizărei

şi a capitulațiuailor

şi iată

şi legea

—sacrilege—-pentru numirea eparchioților sancţionată, și iată-vă deci numiți şi
puși în cea mai falsă și periculoasă poziţiune:.... Ce va zice istoria pentru

un

Scriban

și pentru

un Melchisedec,

ale căror nume

s'au citat în Senatul Ro-

mâniei cu atâta glorie în discursul pentru apărarea bisericei, când ei vor primi funcțiuni sacrilege? Un Scriban, un Melchisedec, cari toată vieața lor o au
sacrificat pentru apărarea bisericei şi a drepturilor ab-antiquo a naţiunei, acum
„la bătrâneţe să joace în loc de rolul de eroi, ca mai nainte, rolul de paiaţă...
Eu nu mă pricep să vă felicitez sau să vă plâng pentru noua funcţiune; nu
ştiu cu ce față vă veţi prezintă în București şi în Senatul român vizavi de
bravul S. Rosetti şi cei şapte colegi ai lui, între cari este şi stimabilul
V.
Sturdza şi cu ce curaj veţi asistă în Sinod şi veți vorbi in puterea canoanelor, pe care înșivă le-aţi călcat, când v'aţi suit pe scaunul episcopal... Pentru
Dumnezeu, arătați odată un act de vieață spre a vedea națiunea și clerul, că
nu au adormit toţi strejarii bisericești, şi credeţi că dela Carpaţi şi pânâ la
Ierusalim vă va răsună numele ca unui adevărat Melchisedec. Aduceţi-vă aminte pentruce vam dat eu acest mare nume, când v'am călug îrit ca să fie
toţi preoţii români după rânduiala lui Melchisedec. Iată acum va sosit vremea ca să fiți acel pomăzuit dela Duhul Sânt. Dupăc& veţi ceti aceste linii
ce le-am scris cu lacrămi, staţi puțin şi vă rugați lui Dumnezeu, ca să fiţi în
istoria bisericei acel ce ați fost menit». (I. Calinderu, Discurs de recep. anexa A).
1) Deși nu s'au mai împăcat niciodată din cauza vehementelor atacuri îndreptate
contra lui Melchisedec de Scribăneşti în genere, totuși Melchisedec în tot cursul vieței sale
a păstrat lui Filaret,
o deosebită venerațiune numindu-l «mare dascăl al bisericei». (Sumarele şedinţelor
S. Sinod, pag.
703, șed, 15 Noem. 1883). Câr de sinceră a fost recunoştinţa elevului față de dascăl
se vede și din
aceia că după moartea lui Filaret, Melchisedec i-a trecut numele în pomelnicul
său personal de
morţi alături de numele lui Alexandru loan Cuza şi al altor persoane scumpe
inimei
sale! (Vezi
acest pomelnic in Acta corespondenilor şi Incrărilor particulare din
1885).

—
a citit

această

demisiune,

Curte, unde a avut
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Melchisedec

o lungă

a

fost

întrevedere

chemat

la

cu el. Cuza i-a

declarat formal, că e dispus a face pentru biserică orcei
s'ar propune, căci singur se înteresează de a pune pentru
todeaune-capăt anomaliilor și să realizeze odată îndependența bisericei române de orce Chiriarchie străină !). A
îndemnat pe Melchisedec să-și retragă demisia, declarându-i că dacă el, domnitorul, nu va face pentru binele bisericei orce i se va propune, atunci va aveă tot cuvântul să
demisioneze. Cât pentru alegerile de episcopi făcute, a a-.
daos că va reveni și asupra lor, rămâind cazul de față ca
o_-escepție
dela. datinele țărei, pe care el a fost nevoit s'o
A
facă spre a desfiinţă
sistemul nenorocit «de a_aDe rea e odată

junge la_episcopat prin simonie. și. corupţiune,_care a scan-

dalizat așă de mult lumea». Ultima afirmațiune a principelui
Cuza nu e un simplu expedient d'a face pe Melchisedec
să-și retragă dimisia, E fapt cert, că simonia pe acele
timpuri eră în floare. Ajungând la înnaltele demnități eclesiastice cu multe sacrificii bănești date în dreapta și în
stânga pe la puternicii zilei, unii episcopi și mitropoliți
storceau dela candidaţii la preoție până și procentele banilor aruncați de ei la politiciani și oameni influenți. In
timpul când în Moldova erau trei seminare bine organizate şi când se oprise de mult intrarea în cler a celor
fără

atestat

de

seminar,

«am văzut

cu

ochii

mei-—zice

un

martor al acelor timpuri?)—cum năvăleau la porţile mitropoliei turme de dascăli cu plete mari și barbe lungi gata
de preoție, pentru care nu li se cereă decât dela za sută
galbeni înnainte». |n cele din urmă Melchisedec a cedat
stăruințelor domnitorului, care ceri să-i arăte în scris îmbunătățirile ce sunt de adus bisericei naţionale. Dacă în
această împrejurare a vieței, Melchisedec s'a arătat cam
șovăitor, în loc să fi dat dovadă de un caracter hotărât,
cum ar fi fost de așteptat dela el, şi dacă strict vorbind
nu poate fi aprobat din acest punt de vedere, în schimb
însă nu poate fi îndreptăţită nici procedarea extremă a
fraților Scribani și a altora, cari au apelat la patriarhie și
1) Pentru

detaliile

acestei

întrevederi,

vezi

scrisoarea

lui Melchisedec

către

Climent Nicolau cu data de 17 Iunie, 1865, apud 1. Calinderu, Discurs, Anexa
D. p. 19—82.
3) C. Erbiceanu, Biserica ortodoxă română an. XVI, pag. 510.
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au cerut intervenţia puterilor străine contra
numitei legi.
Imprejurările în cari Melchisedec şi-a retras
demisia dovedesc însă până la evidență, că purtarea lui la
aceă ocaziune
a fost dictată numai de patriotismul înnalt, de
care eră însuflețit. Iată cum se apără el, într'o scrisoare
adresată părintelui Climent, față de acuzaţiunile îndreptate
contra sa
în acea împrejurare: «Când la noi în țară totul
este anomalie, dece să te miri că și eu fac astăzi o
anomalie. Judecă-mă după scop... Eu știu una că am lucrat
și voiu lucră ca arhiereu ortodox, pe atâta şi ca Româ
n. Pe cât
mă îngrozesc de'a lovi în biserică, pe atâta
mă feresc și
de a fi taxat că aș face cauză comună cu
străinii contra
țărei mele. Și pe la urechile mele au suflat
multe și felurite, însă nici n'am putut, nici n'a trebuit să
fac mai altfel
decum am făcut» 5. Ziarele timpului mai
ales cele adversare regimului cuzist se făcură atunci răsunetul
invectivelor
şi înjuriilor îndreptate contra episcopilor
ziși necanonici.
Unii politiciani au alimentat acest conflict
bisericesc pentru scopurile lor, făcănd din el o armă contr
a domniei lui
Cuza. Melchisedec eră acuzat într'o broșurică
de Romulus
Scriban, nepotul lui Filaret, că «este schismatic
, se pleacă
la toate fluctuațiunile și este gata a îmbrățișă
Și islamismul numai să-i fie profitabil» *) Expresiunile
cele mai tari,
vorbele cele mai triviale n'au fost cruțate.
lată ce ziceă tot
R. Scriban despre alegerea noilor episcopi:
«.... călugări,
psalți de pe la mânăstiri fără de nici un
studiu teologic
sau
de orcare

altul,

fără

învățătură

și moralitate,

oamen

i
de cafeuri, fură înnălțaţi la gradele episcopale
»3). Dacă Melchisedec ar fi stăruit în demisie, guvernul
ar fi trebuit probabil să cedeze, și asttel s'ar fi ştirbit cu
totul autoritatea
suveranităței naționale și a principelui Cuza.
Conform cererei domnitorului, Melchisedec
a formulat

4

mai

multe

deziderate

pentru

imbunătăţirile

ce trebuesc

luate drept bază unei Organizațiuni potrivite
cu timpul a
bisericei române. Domnitorul a propus celor
doi mitropoliți să se adune cu episcopii, să se consulte
despre acele

deziderate și să facă Măriei Sale o expunere de
toate. Con-

1) Corespondenţe şi lucrări particulare,
pe anul 1865. Scrisoarea în cestiune
s'a publicat de d-l I. Calinderu în Discurs
de recepliune, pag '179:—82,
2) Scrisoarea adresată de Melchisedec către
redectorul Zrompetei române, în
Corespondențele de pe anul 186%,
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sultarea s'a făcut și toți au fost de acord cu opiniunile
formulate de Melchisedec. lată în rezumat puntele la cari
s'au mărginit deocamdată: Au votat pentru amânarea legei sinodale şi s'au pronunțat contra legei pentru seminarii, contra sistemului de a face pe ministru șef al bisericei și de a se alcătui bugetele fără consultarea bisericei; contra căsătoriei civile și contra tendinței de a se

desfiiință monahismul înloc de a se regulă prin
contra

pamirei

și pentru

alegerea

episcopilor,

canoane;
iar în

le-

giferarea religioasă, ministrul să se consulte mai întâi cu
Sinodul, ca să nu se mai nască împoncișare între legile
civile și așezămintele bisericeşti.
Sinodul convocat pentru luarea în deliberaţiune a acestor
propuneri n'a lucrat nimic de seamă, din cauza neînțelelegerilor ivite asupra modului cum eră constituit.). Intre
aceste, a în noaptea de 11 Fevruarie 1866, o conspirație
silește pe Cuza a părăsi tronul. La 10 Maiu acelaș an,
e proclamat domn Carol 1 de Hohenzollern care, cum
se știe, a aplanat certurile religioase. Legea organică a:
bisericei, votată de Corpurile legiuitoare în 1872 a împăcat
spiritele şi a pus biserica română pe adevăratele temelii
canonice și tradiționale.
La 1868, Melchisedec a fost trimis împreună cu lon
Cantacuzino, fost ministru de finanțe, în misiune politică
la Curtea Rusiei. Scopul acestei misiuni eră de a îmmână
împăratului Alexandru al! Il-lea o scrisoare a Suveranului
nostru și a intră în tratative cu guvernul imperial asupra
unor cestiuni politice nerezolvate, precum: jurisdicția consulară, regularea datoriei Rusiei față de țara noastră, o
convențiune relativă la diferite punte interesând pe supușii
ruși aflători în principate și viceversa, cum și de a linişti
întrucâtva pe Rusia în privinţa averilor mânăstirești secularizate de România la 1864. In privința aceasta mai
ales, atitudinea Rusiei eră foarte ostilă față de România.
:) După lovitura de stat în Maiu 1844, Cuza a însărcinat Consiliul de Stat a
gregăti, legile cele mai necesare pentru organizarea țărei în toate ramurile
între altele şi legea pentru constituirea Sinodului bisericesc. Cu compunerea
legei sinodale Consilul de Stat a însărcinat pe August Laurian. Acesta a luat
de normă organizarea făcută de Şaguna în Transilvania, dar neputând aplică în
România

toate sinoadele

lui Şaguna

le-a

redus

numai

la

două:

Sinod eparhial

și Sinod central și în ele au îngrămădit toate elementele sinodale
mitropoliți, episcopi, arhierei, preoți, profesori, civili,

transilvane:
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Ascultând plângerile patriarcului, guvernul rus trimisese
tuturor puterilor o protestare energică, în care arătă că
«măsurile luate de principele Cuza contra moșiilor mânăstirești constitue o despuere incalificabilă, cerând ca totul
să fie pus în starea în care se află pe timpul congresului
de Paris»1). Prezenţa lui Melchisedec în această misiune
eră binevăzută în toate cercurile diplomatice interesate.
Intr'o scrisoare către principele Carol, din 27 Februarie
1868, Bismark se exprimă astfel asupra acestei misiuni:
«Nu mă indoesc că misiunea la Petersburg va aveă un
efect cu atât mai favorabil, cu cât episcopul de Ismail va
răuși să-și asigure simpatiile colegilor și coreligionarilor
săi din Petersburg și a arătă în chip public acest succes» 2,
Melchesidec fu bine primit de împărat, de mitropolit şi
de înalții demnitari ruși. Impăratul, care i-a sărutat mâna,
s'a exprimat așă: «Bunele dispozițiuni ale principelui Carol
se văd dejă în persoanele ce a ales intermediari»3). S'a
discutat despre propaganda catolică în România, despre
cestia evreiască, de secularizarea averilor mânăstirești, de
alegerea necanonică a episcopilor din timpul lui Cuza, de
conflictul cu patriarhia și despre atitudinea noului domnitor față de biserică. Rușii au observat, că domnul fiind
catolic va înlesni propaganda catolică. Melchisecec a răspuns că «domnul este foarte preocupat a restabili bi-

serica în tot ceia ce a

stricat

Cuza; că el dorește

între

altele a reveni la legăturile de amiciție cu Rusia, care este
sprijinul ortodoxiei». La aceasta mitropolitul și-a arătat
îndoiala sub cuvânt că nu-l vă lăsa Franţa și el nu poate
a nu ascultă de Franţa care l-a pus. «Va ascultă de Franța—
replică Melchised
— întrucâ
ect interesele țărei și ale poporului vor permite. În tot cazul, exemplul lui Cuza este
O mare experiență pentru domni României în privinţa
religiei. Spre a evită soarta lui, negreșit, nu vor merge pe
urmele lui, nici vor persecută biserica »1). Sunt admirabile răspunsurile cumpătate și cumpănite ale lui Melchisedecîn toate
cestiunile discutate. 'Todeauna își exprimă convingerile cu fi1) Ziarul Românul din 10 Decemvrie 1863,
:) Aus dem Leben Konig Karis von Rumânien— Auszeignungen

zeugen,

ed.

1894 pag.

3) Un episod

249.

diplomatic, p. 14.

€ Ibidm, p. 13.

„i
eines Augen:

nețe, dar în mo dhotărât. Mitropolitul de Petersburg a sondat
pe Melchisedec asupra posibilităței căsătoriei principelui Carol cu o principesă rusă. Răspunsul nu mai puţin fin al lui
Melchisedec a mulțumit pe Ruși, fără a fi obligat pe Români!). Relațiunile politice dintre Rusia și România s'au
îmbunătățit cu totul în urma acestei misiuni. Principele
de Reuss, pe atunci ambasador al Prusiei la Petersburg,
într'o scrisoare către domnitorul nostru, ziceă cu privire

la acea misiune: «Rezultate definitive nu sunt, totuși s'au

semănat germeni buni, și e de
tivați; dispozițiunile guvernului
ameliorat în tot cazul»2).
După întoarcerea din Rusia,
lui Melchisedec dorința sa de

nevoie acum ca să fie culrus faţă de cel român s'au
domnitorul Carol comunică
a-l face consilier al tronului

și a stăruit să accepte ministerul cultelor. Melchisedec,
știind cât de acute sunt patimile și luptele politice la noi,
â declinat această onoare, preferind

numai

$5.

de interesele bisericei3).
Achvitatea

ca

a se ocupă în liniște

2

membru

al Sântului Sinoal.

Atât în ședintele Sinodului din timpul domniei lui Cuza,
cât și la lucrările Sinodului constituit mai târziu, prin legea din 1872 Melchisedec a arătat aptitudini deosebite în
ceeace privește organizaţia bisericească. Activitatea sa ca
membru al Sinodului e așă de bogată, încât singură ar
puteă face obiectul unei lucrări speciale. Aici însă o vom
expune cu totul pe scurt, mai mult rezumând și amintind
în treacăt, decât analizând și apreciind. Să începem mai
” întâi cu activitatea destășurată de el în Sinodul din timpul domniei lui Cuza, care, din cauza modului cum eră
constituit, a căzut repede în desuetudine, şi n'a putut

țineă decât 15 ședințe, la finele anului 18654).
In ședința

numit

din 7 Decemvrie

președinte

al

comisiunei

1865,

Melchisedec

însărcinate

cu

a fost

elaborarea

) Ibidem, p. 15
2) Scrisoarea aceasta e publicată tot în <Aus dem Leben Kânig Karls von Ru=
"9 Nord biografică din ziarul Epoca, 31 Decemvrie 1887, inspirată desigur de
Melchisedec.
£) Procesele-verbale ale şedinţelor acelui Sinod să se vadă în Almanahul Cultelor pe 1868, pag. 41—96, şi în Monitorul Oficial din 1866.

a

două

regulamente,
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unul

relativ

la lucrările Sinoadelor

eparhiale şi altul disciplinar pentru călugării și călugărițele

dela mânăstirile ce se menţin prin legea de călugăriri
şi
secularizare.
In ședința din 17 Decemvrie, a propus câteva adaose
și îndreptări de mare însemnătate la proectul de regula
-

ment

pentru

edifarea

din

nou

a

cărților

bisericeşti și co-

Yectarea lor din puntul de vedere al limbei. La editar
ea
acestor cărți—ziceă atunci Melchisedec—să se aibă în
vedere diferitele traducțiuni ce s'au făcut în româneşte
în
diferite timpuri și locuri. Unde se vor întâmpină varian
te,
să se prefere aceia ce ar fi mai potrivită cu originalul
și
mai bine exprimată în românește. În privința stilului,
să se
respecte principiul popularităței limbei atât de mult
respectat de vechii traducători români. Acest princi
piu al
popularităței însă nu trebue împins până acolo
ca să se
sacrifice ideia originalului, cum au tăcut adesea vechii
traducători. In cestia purităței, traducătorii să fie
departe
de orce arbitraritate. Indatăce o expresie întrebuințat
ă în
limba bisericească este înțeleasă de Români și exprim
ă

bine ideia originalului, și altă expresie nu există în limba

poporului, aceia se va menţineă și în viitor. Ziceril
e adoptate în limba bisericească din limbile popoarelor
vecine,

numai

atunci

să

se schimbe, când

ar fi altele

române

de

aceiaș însemnare, sau când cele întrebuințate până
acum
ar fi în opoziție cu estetica simțului românesc
și s'ar cere
a-le înlocui cu altele mai potrivite. In tot cazul,
inovaţi-

unile limbistice se îngădue
de vreo

necesitate

evidentă

numai

impusă

întrucât vor fi cerute
de

ezactitatea

expri-

mărei sau de estetica ce trebue să aibă orce limbă
cultă.

In privința cărților cari trebuesc editate mai curând
, Melchisedec arată pe cele următoare: Liturgiar arhiere
sc,
Omiliile sfântului Ioan Crisostom, Carte de tedeuri
şi
Traducerea revizuită a pidaliului.
—
In ședința din 29 Decemvrie, a luat parte la discuţi
a

proectului de lege relativ la costumul preoților, observând

față de propunerile reformiste ale unor colegi
ai săi, că
«în principiu, cum trebue să fie costumul clerului,
este clar

') Aceste trei cărți au fost traduse de Melchisedec
«le tedeumuri—a fost adoptată de Sfântul
Sinod,
.

și cea din urmă—Carte
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hotărât de canoanele bisericei. Două lucruri se pun în
vedere: îmbrăcămintea să fie modestă, nu luxoasă, și al
doilea comformă cu uzul, adică cum s'a deprins lumea de
mult timp a vedeă pe preoți şi pe călugări. Ar fi foarte
curios pentru popor a vedeă deodată niște schimbări radicale în costumul clericilor.
A mai luat în fine parte la discuţia îndatoririlor şi drepturilor preoților de regiment, în ședința din 31 Decemvrie,

anul

1865.

Să trecem acum la activitatea desfășurată de el în ședințele Sinodului constituit prin legea din 1872.
Dela 1 Mai 1873 ?), când Sântul Sinod constituit pe baze
strict canonice, a ţinut prima ședință a sa, şi până pela
1888, putem afirmă fără exagerare, că Melchisedec a fost
sufletul acestei instituțiuni. Aproape toate regulamentele
ce le are azi biserica română au ieșit ca proecte sau propuneri din mintea sa și au fost redactate de pana sa. Astfel
în prima ședință a fost ales împreună cu losif Naniescu
episcopul de Argeș și cu arhiereul Ghenadie fost Argeșiu
în comisiunea însărcinată cu elaborarea unui proect de re-

gulament al S-tului Sinod. La 7 Mai a fost ales în comi-

siunea pentru combinarea efigiei sigiliului necesar S-tului
Sinod. In ședințele din 11, 12, 13 și 14 Mai, Melchisedec
a citit un proect de regulament pentru disciplina bisericească, care s'a votat cu unanimitate. In ședințele din 23
și 24 Mai 1873, a prezintat S-tului Sinod proectul de regulament pentru disciplina monacală. Apoi a prezentat
unul după altul: proectul de regulament pentru procedură

în judecata bisericească (25 Mai,

1873); proect de regu-

lament pentru poziția seminariștilor (25 şi 26 Mai); proectul de deciziune în privința împrejurărilor și drepturilor
schitului românesc din Muntele Atos (25 Maiu). Apoi a
prezintat proecte de regulament pentru: aranjarea arhiereilor locotenenți pe eparhii; pentru atribuțiunile de precădere ale Mitropolitului Primat al României (26 Maiu);
pentru îmmormântări, pomeniri și regula cununiei, etc....
„La 11 Maiu 1874, Melchisedec propune un regulament
pentru monopolul lumânărilor de ceară, ca să înceteze a1) Toate datele de felul acesteea sunt culese din Sumarele ședinfelor S-iului
Sinod, de pe anii respectivi.
-
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buzul ce se făceâ cu falșificarea lor. In şedinţa de la 28
Maiu, propune un alt proect de regulament, pentru jurământul preoților, care a fost adoptat cu unanimitate de
voturi, iar la 29 Maiu, a prezentat proectul de regulament
pentru fixarea sărbătorilor bisericeşti și naționale. În ședința din 11 Noemvrie prezintă proectul de lege pentru
învățământul seminarial și tot atunci dete citire proectului pentru alegerea arhiereilor titulari, care fu admis cu
unele modificări. La 18 Noemvrie propune a se alege o
comisiune aparte, în afară de S-tul Sinod, care să se ocupe
cu elaborarea unui proect de regulament relativ la cărțile
didactice religioase.
In ședința din 8 Decemvrie, 1875, Melchisedec dă citire unei propuneri relative la salarierea preoților, prezintând
şi un proect de modificare a unor articole din regulamentul pentru întreținerea clerului. La 3 Noemvrie supune aprobării S-tului Sinod un manuscript conținând șapte tedeuri pentru diferite ocaziuni căruia i se dă aprobare. In
ședința de la 27 Iunie, S-tul Sinod aveă să se pronunțe
asupra propunerei făcute de e biserică străină, de a se
trimite din partea bisericei române doi reprezentanți cari
să asiste la conferința vechilor catolici ce urmă să se ție
la Bonn și la care aveau să participe prin delegaţi mai
toate bisericile ortodoxe—a Rusiei, a Greciei, a Serbiei și
chiar Patriarhia din Constantinopol. Cel mai indicat prin
varietatea cunoștințelor sale teologice și istorice de a reprezintă biserica română în acel congres, eră desigur
Melchisedec, care a și fost ales împreună cu Ghenadie,
fostul locotenent de episcop al Argeșului. Conferinţa s'a
ținut în numitul oraș, în zilele de 12 până la 16 August,
1875 şi aveă de scop unirea dogmatică a vechilor catolici și a anglicanilor cu biserica ortodoxă a Răsăritului. Conform deciziunei S-tului Sinod, trimișii români aveau să asiste la acea conferință fără a fi autorizați a luă vreun
angajament sau deciziune. Deși rezultatul acelei confe-

rințe !) a corăspuns pe deplin așteptărei ortodoxilor, totuș

1) Prima şedinţă a acelei conferințe a deschis-o celebrul canonic
Dollinger,
capul vechilor catolici, printrun discurs în care a arătat cu
multă elocință că
pricina separaţiunei bisericilor nu e decât sistema ierarhică
a bisericei occidentale. Intre altele, a făcut istoricul adaosului filiogue
în simbolul credinţei;
a vorbit despre ordinul iezuiţilor şi al dominicanilur, despre
reformă şi liber-
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diferite împrejurări împiedicând continuarea conferinţei în
anul următor, unirea dorită nu s'a putut realiză.
La '14 Mai 1876, Melchisedec arată necesitatea dea se
publică sumarele proceselor-verbale ale sfântului Sinod pentățile bisericei galicane, despre starea actuală a bisericei
din Roma şi în fine
a atins cestia dogmatică despre purcederea S-tului Spirit
găsind mai bună

expresia

8%

rod

YLo5 care se află la mai mulţi din sfinții părinți greci. După

aceasta Dăllinger a învitat pe teologii orientali a face observaţi
unile lor asupra unor articole, pe cari vechii catolici le dedese cu o zi mai
nainte spre a
le examină. Atunci Sa sculat Ossinin, profesor de teologie
din Petersburg,
delegatul Orientalilor spre a vorbi în numele lor. După citirea
acelor
Ossinin a expus şi observaţiunile pe cari le făcuse ortodoxii într'o articole
întrunire
particulară între ei la Grand Hotel Royal sub preşedința lui
Ghenadie, care
împreună cu Melchisedec locuiau în acel otel. Asttel s'a terminat
prima şedinţă.
În discursul ţinut în ședința de a doua zi, Dăllinger a vorbit despre
schimbarea ce s'a operat dela 18 lulie 1870—când s'a proclamat în
Vatican dogma
infalibilităței papei—în raportul dintre biserica orientală și cea
papistă. Mai nainte de 1870—zice Dăllinger—biserica orientală eră considerată
de papişti ca
schismatică, nu ca eretică. Ortodoxul voind a intră, în biserica papistă
nu eră
obligat a face o declaraţie publică că se leapădă de erorile sale
(cum se procedă spre exemplu cu protestanții), ci numai declară că primeşte
confesiunea
tridentină. Revoluţia cea mare din 1870 a cășunat o schimbar
e esenţială în
această privinţă. În conciliul Vaticanului s'au proclamat două
dogme noi:
dogma jurisdicțiunei universale a papei și dogma infalibilităţei papei
în toate
cestiunile dogmatice și morale. De aci—zice Dăllinger—s'a
născut o îndoită
erezie, căci nerecunoașterea acelor dogme dela 18 Iulie 1870
se consideră
după teoria bisericei papiste ca erezie. De aceia toate bisericile
, cari n'au
primit articolele credinței proclamate în 1570 se privesc ca eretice
şi astfel
ei pun acum biserica orientală în aceiaş categorie cu bisericile reformat
e din
Anglia, Germania şi America. Prin acele dogme, Vaticanul a deschis
în întreaga biserică o prăpastie ce nu-și află pereche în toată istoria
bisericească
de până atunci. O înţelegere sau apropiere a părţilor separate
prin aceă prăpastie e cu totul imposibilă. Biserica din Roma sau cum trebue
să o numim
de acum Biserica din Vatican permite o toleranță numai sub
condiţia admiterei dogmelor din Vatican. Apoi dogma infalibilităței a avut şi
altă consecinţă. Biserica papistă a acceptat o doctrină condamnată de
toate celelalte
biserici, doctrina că aceia cari n'au aceiaș credinţă nu sunt
de tolerat și că
a întrebuință forţa şi violența încontra lor nu numai se permite,
ci chiar se
impune. Astfel dar dela 1870, lumea creștină s'a divizat în două
tabere: cele
180 milioane ale papiştilor şi adversarii infalibilităţei papei. Evident,
nu putem
admite-—zice Dăllinger—că toți papiștii cred serios în această
dogmă Deşi
deocamdată ei au primit dogma cea nouă, aceasta nu poate dură
mult. Ne
aflăm la inceputul unor mari schimbări. După mine—zice ilustrul
canonic—
este imposibil ca decretele din Vatican să devie legea de cugetare
a 180 de
milioane de creștini cari în mare parte aparţin naţiunilor celor mai
civilizate.
In: fața acestor papişti suntem noi ceilalți, mai ales biserica orientală,
care e
bazată pe vechile ei temelii şi conservă cu fidelitate tradiţiunile apostolic
e.
Cam acesta e miezul celor două cuvântări ale lui Dâllinger. Din cestiunil
e
dogmatice, vechii catolici şi anglicanii au acceptat simbolul fără adaosul
/iHioque și au respins doctrina despre purgator. La încheierea conferinţe
i, Orientalii au declarat că doctrina din cele 10 paragrafe formulate în ultimele
două
ședințe o găsesc cu totul ortodoxă, însă admiterea oficială rămâne
rezervată
legitimelor căpetenii ierarhice ale bisericei ortodoxe şi sinoadelor locale
cari
sunt în drept a decide despre unele ca acestea. (Corespondenţe şi diferite Iucrâri parliculare pe anul 1975 şi Biserica ortodoxă română,
an, 1, pag. 2983—
304),
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tru cunoștința atât a membrilor acestui sfințit Corp, cât și
a țărei întregi, propunând să se publice aceste proceseverbale în revista «Biserica Ortodoxă Română». Tot atunci
atrage atenția Sântului Sinod asupra necesităței simțite de
a se publică o ediție corectă de toate regulamentele votate
de acest Corp și roagă a se luă măsuri ca să se tipărească în fiecare broșură a menționatei reviste bisericești
câte o coală coprinzând regulamentele votate. La 18 Mai,
arată motivul pentru ce a propus proectul de regulament
pentru pantahuze. Arată cum s'a urmat până atunci in privința strângerei de ajutor pentru construirea sau repararea bisericilor fără mijloace. Năvălind străinii în țară pentru
strângerea de asemenea ajutoare au comis multe abuzuri
şi ca o urmare a acestui fapt, guvernul a oprit cu totul
pantahuzele. Regulamentul în cestiune menit a face o regulă în această privință e votat în unanimitate de membrii
Sântului Sinod.
In lunie 1879, propune niște reforme moderate în portul preoților, care de asemenea au fost admise.
La începutul sesiunei de primăvară din 1880, comisia
pentru cercetarea cărților didactice religioase, compusă din
Iosif,

mitropolitul

Moldovei,

Melchisedec

și arhiereul

Vla-

dimir Suhopan, prezintă Sântului Sinod un amănunțit raport asupra manualelor supuse aprobărei sfințitului Corp.
«In privința literară—zic cei trei membri în raportul lor—
manualele pentru învățământul religios trebuesc a fi scrise
într'o limbă simplă, curată de novismele arbitrare ŞI nefolositoare. Termenii noi să se întroducă numai unde cere
ştiinţa, și acei termeni să se esplice copiilor prin parairaze. Propozițiunile şi frazele să fie scurte și regulate.
Ortografia să fie aceă obișnuită astăzi în literatură și anume cea fonetică. Ca dreptar la: redactarea acestor manuale în privința întinderei, a expunerei, pentru acomodarea cu înteligența copiilor precum şi pentru arătarea isvoarelor învățământului catehetic, Prea Sfințiţii Prelaţi re-

comandă

autorilor opul întitulat « Cafehefica biserici drept

credincioase văsăzitene de lon Ştefanelli, Sibiu 1879». După
ce exprimă și alte deziderate în privința calităților ce trebue să întrunească aceste cărți, conchid, că numai cu modul acesta vom putea aveă în România ortodoxă un în-
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Vățamânt, precizat şi unificat, precum sunt și credințele și principiile religiunei și bisericei noastre ortodoxe;
și se va pune capăt anarhiei, arbitrariului şi ignoranței
ce domnește astăzi în predarea învățământului religios
în școalele noastre române. Tot în sesiunea de toamnă din 1880, Melchisedec a prezintat Sfântului Sinod un
erudit proect pentru revizuirea și editarea cărților bisericești. Deși nu ne putem uni în unele punte cu concluziunile
acestui proect, căci din progresist, Melchisedec devenise
acum prea conservator declarându-se chiar pentru menţinerea alfabetului cirilic, totuș memoriul acesta e o dovadă
vie a competinţei și a profundei sale erudițiuni. La 12
lunie 1881, prezintă Sântului Sinod un raport și proect de
regulament asupra normei ce trebue ase adoptă de biserica ortodoxă română în diferite cazuri, când persoane de
rit eterodox sau de altă religiune recurg la biserica noastră pentru necesități spiritualo-religioase. «Sfântul Sinod,
zice Melchisedec, trebue să tindă pe căi morale și legale
ca deosebitele elemente de naționalități streine, ce se aglomerează în țara noastră să se contopească în naționalitatea română, să devină adevărați și desăvârșiți fii ai națiunei române. Aceasta însă se va ajunge numai întrucât
ei devenind politicește români, se vor face și bisericește
creștini ortodoxi. De aceia biserica noastră e datoare a
primi cu brațe deschise și amicalmente pe toți fiii patriei
comune, cari în trebuințele vieţei năzuesc la. ajutorul ei
spiritual». Proectul propus de Melchisedec asupra normei
de urmat pentru primirea eterodoxilor și necredincioșilor
în
sânul bisericei române e primit in unanimitate de membri
i
Sfântului Sinod. Dispoziţiunile acestui regulament arată vederile largi şi spiritul reconciliant al lui Melchisedec față
de creștinii de alte rjturi și dacă comparăm aceste dispozițiuni cu uzurile și normele urmate de biserica romanocatolică în cazuri similare, ele fac multă onoare episcopului nostru,
In ședințele din 12 și 13 Noemvrie 1881, Melchisedec
citește un memoriu asupra cântărilor bisericești. Memoriul
acesta e oînsemnată bucata istorică relativă la un subiect,
asupra căruia nu se scrisese decât foarte puțin. Pe baza
monumentelor istorice găsite în țară și a relațiunilor date
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de străini asupra țărei noastre, Melchisedec arată .mai întâi
că la Români, decând există religia și biserica creștină, a
existat todeauna și cântarea bisericească şi împreună cu
dânsa școale de cântări bisericeşti în limbile slavonă și
greacă și anume pe la mitropolii, episcopii, mânăstiri și
pe la şcoalele sătești ce unii dintre boeri înființau pe la
propietățile lor. Aceasta o deduce el atât din împrejurarea că în cursul secolului XVI-lea ortodoxii din Peremysi Şi
Lemberg trimeteau în Moldova dascăli sau diaci de ai lor
ca să studieze muzica bisericească, precum și din relați-

unea

lui Doroteiu

al Menemvasiei,

care,

vorbind de Petru

Schiopul, îi laudă calităţile frumoase spuind între altele că
«el iubeă încă și cântăreții și aveă un iscusit dascăl de
cântări». Invățatul episcop expune apoi pe rând relațiunile date asupra cântărilor bisericești în țările române de
Paul de Alepo, de Dimitrie Cantemir și de unii cronicari
ai Moldovei. În privința diferitelor genuri de cântare bisericească uzitate în țările creştine ortodoxe, Melchisedec
face observația că, deşi în originea ei, cântarea bisericească a fost aceeaș— cea constantinopolitană care ca dintrun centru mare bisericesc s'a transportat în toate țățile ortodoxe ale Europei: Bulgaria, Serbia, România Şi
Rusia—cu timpul însă din cauza diferinței limbilor, a împrejurărilor politice, a genului muzical al popoarelor, cântările bisericești au suferit multe prefaceri». Dupăce face
pe rând istoricul muzicei eclesiastice în bisericile rusă,
sârbă şi bulgară, trece apoi la cântarea bisericească română urmărind amănunțit firul istoric al dezvoltărei ei din

secolul al XVIII-lea

până în ziua de astăzi!).

moriu este urmat de un
regularea și îmbunătățirea
Proectul acesta compus
unele modificări propuse

Acest me-

proect de regulament privitor la
cântului bisericesc în România.
din 11 articole a fost votat cu
de ceilalți membrii ai Sântului

Sinod, în ședințele din 28 și 30 Noemvrie

1881.

In ședința din 9 Noemvrie 1882, Melchisedec dă citire
unei propuneri relativă la mijloacele prin care s'ar putea

realiză definitiva înființare a facultăței de teologie. Deși
facultatea de teologie se deschisese cu o deosebită solemnitate,
me

din

inițiativa

mitropolitului

primat

Calinic, în

1) Melchisedec Memoriul pentru cântările bisericeşti în România, Bucureşti
, 1881.
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1881 fiind față și ministrul cultelor!) și funcț
ionase în
cursul acelui an mulțumită unor profesori cari preda
u cursurile gratuit, totuș din diferite cauze nu fusese
trecută în
buget nici în anul următor 1882. Pentru a curmă
această
nesuferită stare de lucruri, la 9 Noemvrie 1882,
Melchizedec ţine în Sinod un discurs în care dezvoaltă,
din puntul
de vedere patriotic și religios, imperioasa necesitate
a înființărei unei facultăți teologice la universitatea din
București?),
Prin anii 1882 și 1883, biserica papală din
România
făcea primele încercări de a sc ridică la gradul
de arhiepiscopat. Din acest incident, Melchisedec scrie
frumosul
său memoriu intitulat Papismul și starea actua
lă a bisericei ortodoxe în Regatul României, pe care-l
citește în trei
ședințe consecutive din sesiunea de primăvară
a Sântului
Sinod. Lucrarea aceasta a căpătat unanime
aprobări din
partea tuturor membrilor Sântului Sinod, și
mitropolitul
primat și-a luat asupră-și sarcina de a o tipări
cu cheltuiala
sa. În urma acestei scrieri a lui Melchisedec, biseri
ca papală deși a răușit să înființeze în București
mult doritul
arhiepiscopat, totuș propaganda papistă a fost
discreditată mult chiar de atunci, și Românii au încep
ut a fi mai
atenți față cu mișcările ei, a-i observă pas cu pas
mijloa„cele de cari se servește, până ce în anul 1904,
un adevărat conflict s'a declarat între ministerul nostr
u de culte
și institutele acestei propagande 3). Dar nici
iezuiții n'au
1) Biserica orlodoxă română pe anii 1880-1
881 (vol. V), pag. 818-825— Solemnitatea inaugurărei Facultăţei de Teologie.
2) «Nu

este

demn

de

regatul

ortodox

al Român

iei şi de biserica lui
cefală—zice Melchisedec
- ca această stare tristă a învățământului teolog autoic să
mai continue; ca tinerii doritori de acest
înnalt
țara lor şi să umble căutându-l prin alte țări». studiu să nu-l poată face în
Mai
depart
e arată cum din
lipsa de preoți bine formați, inima și inteli
genţa poporului stau necultivate ca
ui pământ înțelenit ce așteaptă plugul şi sămânț
a ca să rodească spice frumoase în loc de burueni»>. După Melchisedec,
cu drept cuvânt, cauza principală
pentru care nu se iveau la noi lucrători demni
în viea Domnului eră împrejurarea
că seminarele nu aveau profesori, cari să poată
formă buni și devotați păstori
ai turmei lui Cristos. In cea mai mare parte,
profesorii seminarelor erau recrutați dintre elevii altor şcoale secundare din
țară, cari nici nu se gândeau
vreodată că au să lucreze pentru a da țărei
buni păstori spirituali. De cele
mai multe -ori nu se țineau datori nici a respec
tă biserica şi instituțiunile ei,
ba unii luau în derâdere dogmele creştine
şi cultul divin. Această lipsă de
buni profesori eră chemată să o repare Facult
atea de Teologie, care a fost deschisă solemn la începutul lui Octomvrie 1884
și consfințită creearea ei prin
legea dela 3 Iulie 1890.
3) Ordinul ministrului de culte (d-l Spiru Haret)
în Moniterul Oficial, din 7
Octomvrie 1904 etc. etc,

—
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iertat pe Melchisedec. Incepând chiar din anul 1884,
au
luptat din răsputeri și pe ascuns ca să-i surpe reputația,
l-au acuzat că conspiră contra Regelui, că e rusofil!),
şi
de mai multe ori au răușit chiar să producă desbinare
între el și ceilalți prelați români?). In afară de puţine
escepțiuni, opiniunea publică a fost înșelată, cu privire
la
Melchisedec; însă aceasta a costat chiar vieața pe distins
ul
episcop, căci moartea i-a fost grăbită—zice secretarul și
tovarășul nedespărțit al său— «de mâhniciunea pricinuită
de
intrigile și calomniile răuvoitorilor săi» 13).

In lunie 1883, clerul laic din Moldova se agită pentru

a căpătă dreptul să participe și el prin reprezentanții
săi
la lucrările Sântului Sinod. În vederea acestui scop,
se făceă o vie propagandă pentru ținerea unui congres preoțesc la Focșani. N'au lipsit nici instigațiuni din afară
de
cler. Prin ziarul FEcon/ Moldovei, redactat în mare
parte
de Ovrei, se insultă religia și se criticau episcopii
și mitropoliții; unii din aceștia erau acuzați chiar că înclină

spre catolicism etc. In fața acestor mișcări, Sântul Sinod

a decis să se trimită preoților o carte pastorală spre
a-i
sfătui să se păzească de acei instigatori, cari răspândeau
ura și discordia între membrii clerului. Cu compunerea
și redactarea acestei cărți e însărcinat tot Melchisedec,
care o face și o citește Sântului Sinod în ședința din 14
lunie 1883. In acelaș timp, Sântul Sinod a ales o comisiune, compusă din cei doi mitropoliți și Melchisedec, cari
să studieze cestiunea, dacă preoțimea laică poate luă parte
la Sinod. Memoriul acestei comisiuni, datorit în cea
mai
mare parte erudițiunei lui Melchisedec, a fost citit de
el în

şedinţele din 27 şi 28 Octomvrie
1) In

mijlocul

acestor

calomnii,

ca o

1883 î,

expansiune 'ireflexă

a mâniei, inimicii
săi anonimi spuneau din când în când chiar şi motivul
adevărat pentru care-l
atăcau: «Noi iți cunoaştem scrierea Papismul—ii ziceau
ei—şi știm. ...... >
(Ziarul Democrația din 9,4 Septemvrie 1888).
2) Ziarul Democrația din 3/15 August 1888, din 3/15
Septemvrie acelaş an
etc., și Scrisoarea fratelui său P. S. Arhiereu Valerian
din 23 Aprilie 1886, inserată

în Acia

corespondențelor

acelui

an.

3) V. Mandinescu. Nofifă diografică despre Melchisedec, inedită,
1) In partea întâi a acestui memoriu, Melchisedec
face teoria dogmatică a
bisericei şi a ierarhiei ei bazată pe Noul Testament
şi pe tradițiunea bisericească. Arată atribuțiunile ascrise gradelor ierarhic
e chiar dela începutul creștinismului. Vorbește apoi despre Sinoade, despre
rațiunea lor de a fi: și despre atribuţiunile acestor instituțiuni. Trecând la
miezul cestiunei. dece adică
numai episcopii şi nu şi ceilalți membrii ai ierarhie
i bisericești au după ca-
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Memoriul termină cu o serie de propuneri și deziderate
de ordin disciplinar bazate pe diferite canoane bisericești.
Unele din aceste deziderate au devenit articole ale legei
clerului din 1893. Să urmărim mai departe activitatea episnoane dreptul de a participă la Sinoade? La această întrebare, Melchisedec
răspunde că așă au legiuit bărbaţii cei mari ai bisericei începând dela apostoli, şi motivul acestui lucru este iarăş uşor de spus: Cea mai înnaltă autoritate bisericească—Sinodul—trebue să se compue din membrii cei mai superiori și cu mai mare grad de +utoritate şi dar spiritual, cari sunt episcopii ca
primii şi de drept reprezentanţi ai bisericilor particulare, unde ei reprezintă
pe Domnul nostru Iisus Cristos, începătorul păstorilor. După opin unea părinților bisericei, cu învoirea episcopilor pot şi preoţii a fi admişi la Sinoade, însă
numai ca consilieri sau ajutători, şi ca oameni de înciedere ai episcopului
respectiv, dar todeauna cu stare în al doilea loc după episcopi. Tot în asemenea condițiuni pot fi admiși și diaconii. După expunerea acestei teorii dogmatice

a bisericei

ortodoxe,

despre

biserică,

ierarhie

şi Sinoade,

Melchisedec

desfășoară aplicarea acestei teorii în toate țările ortodoxe şi în toate secolele
până în timpul de față. Insistă în mod deosebit asupra organizărei bisericei
române ortodoxe ncunite din Transilvania, care a înrâurit şi înrâureşte încă
asupra unor spirite din România. Demonstrează că dintre toate adunările bisericești numite acolo Sinoade, precum: Sinodul parohial, mânăstiresc, protopopesc sau protopresbiteral, Sinodul eparhial, metropolitan administrativ bisericesc şi metropolitan administrativ dogmatic - numai cel din urmă corăspunde
cu Sinodul bisericei noastre, pentrucă e compus numai din mitropolit şi din
episcopi, și pentrucă sfera lui e doctrina şi disciplina bisericească Arată, cu
drept cuvânt, că actuala organizaţie a bisericei române din Transilvania a întocmit-o Șaguna din simțite motive naționale. Aceă organizaţie bisericească
excepţională nu se poate întroduce în Româpia, unde există altă stare de lucruri Arată că n'ar fi potrivit ca consiliul comunal şi epitropiile bisericeşti
dela noi să fie înlocuite printr'un Sinod parohial; consiliul județean printr'un
Sinod protopopesc, or Corpurile noastre legiuitoare, Camera și Senatul, să fie
inlocuite printru'un Sinod eparhial şi altul metropolitan economic. Rolul epitropiilor și senatelor scolare, eparhiale şi metropolitane la noi le împlineşte
ministerul de culte cu consiliile sale şcolare, permanent şi general. Face apoi
o comparaţie între biserica ortodoxă şi cea papistă în privinţa ierarhiei. Arată
că

cea

de

a doua

diferă

de

cea

dintâi

prin faptul, că a concentrat în papa

trece

la cestiunea

cea

mai înnaltă autoritate bisericească, recunoscându-l monarc absolut a toată biserica latină mai presus de orce Sinod. Arată apoi că prin instituțiunea sinodică episcopală, biserica ortodoxă se deosibeşte şi de protestantism, care desființând ierarhia bisericească, taina preoţiei și tradiţiunile apostolice şi ale învățătorilor bisericei nu mai poate aveă Sinoade canonice, nici autoritate legală
spirituală, bazată pe spiritul Sfintei Scripturi şi pe practica seculară a bisericei
ecumenice. Dupăce descrie în toate amănunțimile organizaţia bisericească la
romano-catolici

și la protestanți,

ierarhiei

şi a Sinodului

în

biserica română. In privința aceasta. arată că în vechime mitropoliţii și episcopii noștri se întruneau în Sinod mai mult la cazuri de judecată asupra lor.
Vorbeşte de cestiunea sinodală în divanul ad-hoc şi despre legea sinodală din

timpul domniei lui Cuza. Trece

apoi la legea organică din 1872. Face istori-

cul a-tivităţei sinodale din epoca înființărei lui şi până la anul când autorul
scrieă acest memoriu—aceasta ca un răspuns indirect dat celorce bârfiau această instituţiune, acuzând-o că n'a lucrat nimic. Arată cauzele adevărate pentruce

nu

s'au realizat

toate

năzuinţele şi dorințele

Sinodului.

Vorbeşte

despre

cele trei curente principale, dușmane bisericei noastre şi instituțiunilor ei: propaganda papistă, propaganda protestantă şi curentul ideilor socialiste cu ate-

ismul, materialismul şi cosmopolitismul lor. (Studiu despre ierarhia şi instituHiunca Sinodală în biserica orlodoxă a Răsăritului în Zenere şi despre ierarhia şi

înstituțiunea sinodală în biserica română

în special. Bucureşti,

1883.

—
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copului Melchisedec în sânul Sântului Sinod. La 3
Noemvrie 1883, neobositul prelat citește în Sântul Sinod
un
proect de adresă către primul ministru, conținând următoarele deziderate: 1) înființarea unei facultăți de teolog
ie
2) reiorma seminariilor; 3) îmbunătățirea stărei materi
ale
a preoților; 4) înființarea unui personal de serviciu pentru
Sântul Sinod (director de cancelarie, subdirector, doi
ste- nografi, un bibliotecar etc). La 15 Noemvrie 1883,
propune Sinodului a imprimă în o nouă edițiune Mărturisirea
ortodoxă de Petru Movilă, luându-se de bază ediția
de

Neamţ,

datorită

lui Filaret Scriban. Tot atunci,

arată că se

simte mare trebuință de o colecție, care să cuprindă toate
regulamentele Sântului Sinod !) «Preoții nici n'au cunoșt
ință
de ele. Noi dăm preoţilor povățuiri și instrucţiuni citindu-le articole din regulamente, fără ca ei să aibă
CUunoștință de ele».
La începutul sesiunei de primăvară a anului 1885,
Melchisedec reia din nou cestiunea reformei învățământul
ui

seminarial. Într'un discurs ţinut în Sinod fiind față și mi-

nistrul de culte, arată că legea învățământului semina
rial
nu s'a votat, deși proectul există chiar dela 1873.
Arată
starea deplorabilă în care se găseau seminariile
sub amândouă raporturile, moral și material, cu deosebire
se-

minarul

ruină
Un
pentru
La 10

din

Iași,

care

între

altele

se afă

într'o complectă

și rămas în izlaz.
mare rol a jucat Melchisedec în demersurile făcute
ridicarea bisericei române la rangul de autocefală.
Iulie 1882, patriarcul Ioachim trimite mitropolitului
:

și celorlalți ierarhi «ai păzitei de Dumnezeu

mâniei» 2) o scrisoare subscrisă

ai Sinodului
sunt

mustrați,

și de

11

regiuni a Ro-

arhierei, membri

patriarcal. Prin această epistolă, ierarhii noștri
că,

în contra

regulei

urmată

din

vechime,

la 25 Martie trecut, au săvârșit în cadedrala mitrop
oliei
din București sfinţirea sântului mir. Mai departe aceâ
scrisoare patriarcală spuneă că s'a răspândit pe acolo
sgo1) Cu editarea acestei colecţiuni a fost însărcinat arhiereu
l Inocenţiu Ploeş-

teanu.

*) (xpărei cms Porpuavias)—n corpul răspunsului, Melchisedec
se

miră
de modul cum consideră Patriarcul Țara Românească.
Arată că țara noastră nu e
o simplă
regiune, sau ținut (4p4ros, XĂp),

Hăntes,

ci păzitul de D-zeu regat al Ro-

”

—
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motul, că în biserica română s'ar fi mai întrodus și alte
inovațiuni, precum: stropirea și turnarea pe cap la botez

în loc

de

cufundare,

înmormântarea

bisericească

a sinu-

cișilor, călindarul gregorian, demnități patriarcale și alte
novisme. Sântul Sinod, luând în discuţie coprinsul acelei
scrisori, a decis să i se răspundă patriarcului în mod documentat la toate puntele de învinuire din acea epistolă.
Răspunsul, compus de Melchisedec, e un mic capodoperă.
După ce face rezumatul scrisoarei patriarcale, prelatul no-

stru analizează cu multă agerime locurile din Sânta Scrip-

tură precum și canoanele pe care își întemeiază patriarcul
mustrarea ce face ierarhilor bisericei române. Să dăm aci
două-trei citate și canoane de acestea: Cuvintele Sântului
apostol Petru din epistola |, cap. IV, 1: «Păstoriţi turma
lui Dumnezeu cea dintre voi... făcându-vă exemplu turmei».
Ne-ar fi părut şi mai bine, zice Melchisedec, dacă Innalta
Sa Santitate cită întreg pasagiul acesta, care se exprimă
asttel: «....păstoriți turma lui D-zeu cea dintre voi, prive-

ghind

asupra

ei nu cu

sila, ci de

voe și dupre Dumnezeu,

nu din interes rău, ci cu osârdie, pici așă ca cum afi domni

feste cleruri, ci tăcându-vă exemple turmei». Melchisedec nu

însoțește acest text de niciun comentar, lasă numai a se înţelege, că acelaș pasagiu citat de patriare fragmentar spre a învinui clerul român superior, dacă îl cităm complect devine o
învinuire tocmai pentru Santitatea Sa, care caută a domină
clerul bisericei unei alte națiuni. Dupăce analizează şi arată
adevărata semnificaţie a citatelor incomplecte din scrisoarea
patriarcală, Melchisedec în loc să observe că Santitatea Sa
a făcut uz de abilităţi, citând fragmentar locurile din scriptură, se mărginește a spune cu multă finețe: «Voi mu/fămim din înimă Înnaltei Sale Santităţi patriarcale că ne Pune
în vedere cuvintele cele sfinte ale Scripturei: ne dă ocaziune
să gândim la ele, să de studiem profund şi să le realizănt
în viața noastră». Afirmaţiunei patriarcului, că biserica română ar fi fost pusă de Sinodul al IV-lea ecumenic, prin

canonul XXVIII, sub jurisdicțiunea bisericei

constantino-

politane, Melchisedec îi răspunde că Românii n'au primit
botezul și doctrina creștină dela Constantinopole, nici pe
întâii lor episcopi. Creștinătatea Românilor este mai veche
decât chiar existența Constantinopolei. Barbarii, despre care

—
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canon (Exi 25 zi £v Bugf

areanis
Ezicaczr r&y ToOstptuivoy îtoxlisewy)
sunt Alanii și Rușii,
aceasta o spune atât pida/iul !) cât și
canonistul rus, arhimandritul Ion. Melchisedec face apoi
istoricul relațiunilor
în cari au stat Românii eu biserica
constantinopolitană
dela început şi până astăzi. Arată între
altele, cum patri-

arhia

de

Constantinopole, în secolul

al XVI,

al XVII și al
XVIII-lea, se susţinea mai mult din
ajutoarele domnilor,
boerilor, clerului și poporului român.
Citează cazul unui
patriarc care, persecutat de cămătari
i turci, armeni și jidani încât nu mai puteă stă la Cons
tantinopole, a venit
la ajutorul țărilor române și tânguind
u-se lui Vasile Lupu
despre trista sa pozițiune, a scos din
buzunar un ştreang
și arătându-l domnitorului i-a zis: «Spâ
nzură-mă Măria Ta,
un domnitor creștin, decât mă vor spân
zură păgânii». Domnul român se înduioșâ de această
poziție disperată şi-i
dete o sumă mare de bani. Arată
cum patriarhi, dupăce
s'au pus

bine cu Turcii și S'au făcut organe

politice ale
lor pe tărâmul bisericesc, susținând
dominaţiunea musulmană asupra popoarelor ortodoxe,
au schimbat politica
lor bisericească în politică despotică,
de asuprire, impunere și dominație absolută. Istoricul
luptelor noastre cu
patriarhia—zice Melchisedec—este
o dramă plină de durere sufletească pentru orce inimă
umană. Pe de o parte
simplitatea, devotamentul religios
până la abnegaţie, credulitatea, “durerea pentru suferințele
confraților din Orient,
jertfele enorme în favoarea lor, pe
de alta ingratitudinea,
dorinţa de apăsare, de dominare,
de absolutism, Arată
cum patriarhia a desaprobat toate
mișcările noastre de
renaștere națională, și le-a combătut
cu toate armele, de
care a crezut că poate dispune. La
1848, patriarhia a destituit și argosit pe mitropolitul Ungr
o-Vlahiei Neofit, pentrucă sa

pus în fruntea mișcărei din acel an,
când țara
eră turburată și îngrijată de existența
ei, iar la 1859 amenință

pe mitropoliţii români cu escomunicare
, dacă vor
și ei la unire ȘI vor cooperă pentru
realizarea ei,
In privința sfințirei mirului, Melc
hisedec demonstrează, că,
după canoane, o poate săvârși orce
episcop. ortodox, și
aderă

*) Cartea canoanelor publicată de biseri
ca Constantinopolei la începutul secolului trecut.
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biserica română în trecut a avut deplina libertate a și-l
procură după bunăvoința sa și după credința sa. Mirul se
sfințeă uneori în România, alteori se procură dela Chiev
mai

ales

decătre . biserica

din

Moldova.

Biserica

noastră,

zice Melchisedec, nu mai crede că Spiritul Sfânt trebue
să se pogoare mai întâi la Constantinopole sau aiurea și
apoi de acolo să-l cerem și dobândim și noi; ci trebue
să-l

căutăm

și

cerem

de

sus,

dela

Părintele

luminilor

și

dătătorul a tot darul desăvârșit. Răspunsul se termină cu
spulberarea insinuărilor despre pretinsele inovaţiuni imputate de patriarc bisericei române.
Se știu luptele și. demersurile făcute pentru obținerea
autocefaliei, care a fost recunoscută tocmai la 1 Maiu

1885.

In 1888, Melchisedec prezintă Sântului Sinod un memoriu amănunțit despre starea preotilor din România și
despre pozifiunea lor morală st materială. Aceasta a tost
o chestiune care a preocupat mult pe distinsul prelat, în
tot cursul vieței sale. A vorbit despre ea chiar la divanul ad-hoc!) și în mai multe sedințe ale Sântului Sinod.
Văzând că toate încercările și stăruințele sale, de a face
pe miniştii cari s'au perindat la departamentul cultelor să
se ocupe cu îmbunătățirea stărei morale și materiale a
clerului, au fost zadarnice, Melchisedec face o ultimă încercare scriind memoriul de față. Nimeni până la dânsul
ma pătruns și n'a studiat mai bine cestia clerului, cum a
pătruns-o și a studiat-o Melchisedec în memoriul acesta.
E

sțrigătul

de

durere

al unui

bărbat,

care

vede

în

ruina

unei instituțiuni începutul de ruină al neamului său. Zelul
ce aveă pentru ridicarea clerului se vede de acolo, că la

sfârșitul memoriului propune Sântului Sinod să nu treacă
nicio sesiune a sa fără a face o amintire guvernului Maestăței Sale Regelui, prin ministrul de culte, ca să ela-

boreze fără întârziere un proect de lege

pentru îmbună-

tățirea pozițiunei materiale a bisericilor și a clerului atât
urban cât și rural precum și o reorganizare a seminarelor conformă cu timpul. Totuș acest cleric de frunte al
bisericei. române
)

«Pentru

aceia

n'a avut fericirea să-și vadă împlinită una

dorim,

ca

toţi

servitorii

bisericei

fără

deosebire

să

lariaţi potrivit cu poziţia şi serviciul. lor în soșietate» (Acte și documente
zive la îst. veniaşterei Rom. vol VI, pag. 440).
”
i

fie sa-

rela-

«din dorințele cele mari ale sufletului său, pentr
u

rea

căreia

lucrase

atât

de

mult.

In

1892,

realiza-

Melchisedec

moare și legea clerului iea ființă cu un an mai
târziu, în
1893. De aceia, puţin înnaintea morței, scrie în
testamentul său, că fără cultură, clerul va fi amorțit și
stăpânit de
prejudițiile vulgare și de viții, iar biserica va deven
i o instituție moartă, destinată numai a însoți pe morți
la mormânt!
Aceasta

e în trăsuri

generale,

activitatea

lui Melchise-

«dec ca membru a! Sântului Sinod. N'am aminti
t aci și
partea însemnată ce a luat la discuţiunile urmat
e. asupra
propunerilor celorlalți colegi ai săi. Majoritatea
membri-

lor Sântului Sinod-l-a

urmat

până

la 1888

susținându-i

ideile și propunerile, iar dela aceă dată făcându-ise multe
:amărăciuni, veneă tot mai rar la Sinod, apoi a
încetat chiar
de a mai luă parte la ședințele acelei Adunări,
până când
a venit moartea, care l-a găsit retras cu totul.
x,

*%

i

x,

x

Generalizând toate datele înșirate până aci, observăm
că

întreaga

organizaţie modernă a bisericei române

și a insţi-

tuțiunilor religioase din România, în puntele esenți
ale, se
“datorește esclușiv lui Melchisedec. Ceiace s'a, făcut
dela
moartea lui încoace sunt sau propuneri de ale
sale, ce nu
s'au putut realiză la timp, d. e., îmbunătăţirea
soartei cleului, Casșa bisericei!) etc., sau o desvoltare
progresivă
pe temeliile puse de el. Melchisedec aveă toate
calitățile
unui distins reorganizator: un spirit practic în
cel mai larg
înțeles al cuvântului, o minte coordonatoare, o
energie și
"o stăruință demne de admirat.
DI
Ă

In bogata sa activitate ca membru

„Melchisedec

s'a manifestat

turei religioase
ca un luptător
patriarhie 4) și
“ție bisericească
-")

Melchisedec,

al Sântului Sinod,

ca un mare promovător, al cul-

2), ca un împodobitor al. cultului, divin 3),
pent
indepru
endența bisericei române de
ca un stabilitor al normelor de administra5).
i

Papismul

şi starea

actuală. a .biscricei române.

pag. 108;

.

2) Reorganizaţia seminarelor, înfiinţarea Facultăţei
de Teologie.
3) Memoriul şi proectul lui de regulament pentru
prosperarea. muzicei biseviceşti, Cartea de :tedeumuri traduse şi compil
de ate
dânsul,
a
1) Răspuns la scrisoarea patriarculuidin.
. 10 lulie 1882 către mitropolitul. Priamat etc.
De
|
a
"5 Regulament al S-tului Sinod; regulamente pentru
disciplina bisericească,
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$ 9. Actroitatea lui Melchisedec ca episcop.
In mijlocul multiplelor ocupaţiuni stiințifice şi literare,
Melchisedec a putut fi şi un distins păstor al eparhiei sale,
pe care o cunoștea tot atât de bine, cași casa sa. Pururea o inspectă și o vizită canonicește, sfătuind pe preoți,
îndemnându-i și încurajându-i ca un adevărat părinte la
lucrul cel înnalt al păstoriei spirituale. «In haosul de tot
felul de idei destrăbălate ce au năpădit pe țara noastră.
—ziceă el preoților—fiți voi păzitorii ordinei și ai cuminției românești și aceasta vă va ridică foarte mult în opiniunea oamenilor de bine» !). Preoţii cei buni, harnicii lucrători în viea Domnului, erau onoraţi de el cu amiciţia
sa. Le acordă diferite distincțiuni bisericești și la nevoe
eră sprijinul lor. Despre acest fel de preoți, iată ce zicea:

«Un preot bun, cucernic, râvnitor pentru cele dumnezeeşti
este bucuria cea mai mare a unui ierarc, este coroana lui,

mâna lui cea dreaptă, aripile care-l înnalță» 2). In toate
vizitele canonice, episcopul Melchisedec observă cu deamănuntul relele de care sufereă eparhia sa. Inspectând el
însuși și apriciind după fapte purtarea și activitatea preoilor din eparhie, pe unii îi înnălță la funcțiuni de încredere, iar pe cei trândavi și leneși îi înțelepțeă mustrân-

du-i și sfătuindu-i.

Grija lui de

căpetenie

eră

să-și

for-

meze un personal administrativ bine calificat pentru atribuțiunile și îndatoririle demnităței respective. Cele două
demnități superioare, direcția episcopiei și protoieria le-a
încredințat unor bărbaţi culți și încercaţi pentru asemenea locuri. Insărcină pe protoierei să-i trimită rapoarte amănunțite asupra stărei morale și materiale a clerului şi
a poporenilor din judeţele lor, precum și asupra stărei și
întreţinerei bisericilor). Căută să ştie tot ce se petrece
în eparhia sa, precum: starea celorlalte confesiuni, câte și
pentru disciplina monacală, pentru aranjarea arhieieilor locotenenți pe eparhii,
pentru atribuţiunile de precădere ale mitropolitului primat etc...
1) Enciclica S-tului Sinod (compusă de Melchisedec), Bucureşti 1883, pag. 9.
2) Ibidem.
*) Intre altele vezi Memoriu de starea bisericilor şi a paro'iilor rurale orlodoze din cuprinsul județului Roman de Icon. I. Constantinescu publicat în rev.
Biserica ortodoxă română, an. XIV-lea no. 12, pag. 9i4 seq. și an. XV-lea.
no. |, pag. 84—91; no. 2, pag. 178—185; no. 3, pag. 273-277; no. 7, pag565
- 57; no. 9, pag. 750-759 şi no. 10, pag. 944—945.
:
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care sunt comunele cu locuitori papiști, bisericile armene
din eparhie, cum stă biserica acestora din puntul de vedere moral și material, totalul locuitorilor aparținând acestor confesiuni etc. Lui Melchisedec îi revine meritul de
a fi publicat primele statistici și tablouri indicând diferitele noțiuni privitoare la starea celorlalte confesiuni 1. Exemplul lui a fost imitat în urmă și de alții.
Spre a ne face o idee complectă de activitatea lui Melchisedec ca episcop e necesar să vedem ce-a făcut el ca
administrator de episcopie întâi la Huși, apoi la Ismail și în
fine la Roman. Activitatea episcopală a început-o Melchisedec în anul 1861,când a fost numit locotenent de episcop al
eparhiei Hușilor. Episcopia de Huşi de mai mulți ani fiind
văduvă de episcopi se administră de locotenenţi, cari nu se
înteresau de necesitățile ei și neglijau administrația eparhială. Când Melchisedec a venit la cârma acestei episcopii,
a găsit-o într'o stare de vădită decădere. Catedrala aveă
acoporișul spart și când plouă, picură pe păreţi, iar înnăuntru eră neingrijită și lipsită până și de veșmintele necesare cultului. Încăperile din curtea episcopiei erau neîngrijite și grădinde ei lăsate în părăginire. După stăruințele
lui Melchisedec, catedrala s'a învelit din nou, s'au reparat
încăperile din curtea episcopiei și s'au înfrumusețat grădinile ei. Însuși Melchisedec, în orele destinate recreaţiunei,
se ocupă cu multă plăcere de lucrările grădinilor alăturea
de călugări și oamenii episcopiei. « Aseminea și eu, Preasânțite Stăpâne—îi scrieă mai târziu la Ismail, un diacon
care rămăsese la Huși—niciodată nu Vă uit și mai ales
acum în primăvară, umblând pela hultoanele care fe-afi hulZuit şi curățindu-le aducându-mi aminte cu /u/tuiam anândoi, și de unde ştieam eu, că în primăvara asta nu vom

mai fi la un loc»?). In administrația eparhială

buna
pabili
hiale,
reua

a întrodus

ordine și moralitatea prin numirea de protoierei cași oncști, și prin regularea averilor bisericilor parocari în multe părți se nimicise prin neglijența și
administraţie a unora dintre epitropi.

1) Listă de numărul papiştilor din cuprinsul jud. Bacău,
în Biserica ortodoxă,
română, an. 1885-86, pag. 169—176 și
Listă de numărul papiştilor din cuprinsul jud, Pulua, ibid.
pag. 394.
Aceasta din urmă e semnată: de V. Mandinescu, director
ul episcopiei.
2) Scrisoarea datând din 2 Aprilie 1865 inserată în Acta corespondenjelor
acelui an.
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In lanuarie 1864, Melchisedec a luat coriducerea epis-—
copiei Dunărei de jos mai întâi tot ca locotenent și apoi
în calitate de titular. In Ismail, orașul destinat ca reședință.
a acestei episcopii atunci înființate, trebuiă creat totul din,
temelie. Noul episcop, care aici eră primul, a cumpărat:
din mijloacele sale particulareo casă 1) modestă, care serviă de reședință episcopală. Chiar în primul ân, pelângă
încăperile vechi pe care le-a îmbunătățit, a construit și altele noi. Localul însă eră prea mic pentru aranjarea unei
gospodării demne de asemenea casă. În toamna anului
1866 a mai cumpărat o propiietate învecinată?) cu bani
plătiți din cassa bisericească eparhială. A plantat din now

o grădină mare, cea mai bogată din câte se află în Ismail,

cu feluriți arbori roditori și neroditori, precum: caiși, migdali, piersici, meri, peri, gutui, duzi, cireși, vișini, pruni
etc.; apoi diferite alte plantațiuni, precum: vie, coacaze,
smieură, fragi, tot felul de flori şi o mulţime de trandafiri
comuni și altoiți. Această măreață casă episcopală eră o-

biectul de

admirație al înnalţilor demnitari ai Statului Şi

chiar a domnitorului, cărora le serviă drept găzduire și casă

de recepţie ordecâteori vizitau Ismailul 3).

„În conducerea eparhiei, episcopul din chiar primul moment a întâmpinat o greutate mare în pretenţiunile enoriaşilor bisericei catedrale, cari cereau cu multă stăruință să
se menție limba slavonă în serviciile divine, deoarece biserica e a lor, ei o întrețin și fiind Ruși, nu înțeleg limba
română. La înlăturarea acestei piedici, episcopul a proce-

dat cu multă prudență în deplină înțelegere

cu guvernul.

țite de

într'adins cu

Limba slavonă a fost înlocuită încetul cu încetul de cea
română, pe măsură ce populația rusă eră atrasă pe nesim-

irumusețea

cultului

român executat

mai multă pompă de episcop. Totuși cererile de menţinerea limbei slavorie la serviciile divine s'au reînnoit de mai
multe ori, nu numai de Ismaileni dar chiar de coloniștii

Bolgrădeni (Bulgari) împinși la aceasta şi de înnalte influențe din afară. Rușii reușise chiara căpătă dela ministerub
cultelor o adresă către episcop în care se zicea că: în bise1) Propietate a d-nei Olga Neimeier. Corespondenţe şi lucrări pe anul 1864.
2) Propietate a orfanilor Mavrodi, Corespondenţe şi lucrări pe anul 1966.
3) Relaţiuni personale dela părintele Isidor “Bușilă, şi Corespondențele din acel timp.
-

ricile ai căror poporeni sunt mai mult de jumătate Ruși,
serviciile divine să se facă în limba slavonă. Episcopul le-a
răspuns însă că-și menţine dispozițiunile de mai nainte,
adică de a se face parte românește, parte slavoneşte!). Aceste susceptibilități au fost menajate cu mult tact, și cu
încetul s'a întrodus limba română și prin coloniile bulgare,
împărțindu-se cărți româneşti pe la toate bisericile, şi numindu-se preoți români acolo unde deveneă vacanță de
preot.
- Să vedem acum activitatea gospodărească a prelatului
nostru la episcopia de Roman. Din cauza turburărilor politice, timp de 28 de ani, dela 1851—1873, scaunul episcopal de Roman a stat neîntrerupt văduvit de episcopi.
In tot intervalul acesta, afacerile eparhiei au fost administrate numai de locotenenți de episcopi. Așa că la venirea
lui Melchisedec, episcopia de Roman se află într'o adevărată ruină atât materială cât şi morală. Biserica episcopală
dărăpănată, pe din afară păreţii stricaţi, frumosul brâu de
piatră, care încinge biserica de jur împrejur, în multe părți
eră rupt; din frumoasa pictură veche nu se mai cunoșteă
nimic: un strat gros de funingine acoperea totul. In vasta
curte zăceau de ani de zile grămezi mari de moluz, cărămizi, piatră și alte multe resturi din materialul caselor,
cari se stricase cu 30 de ani în urmă. Peste aceste materialuri creșteau în pace: spinul, pălămida, păpădia, bozul,

cucuta, laurul porcesc, nalba sălbatică și alte burueni
nalte, așă că nimeni nu îndrăzneă

în-

să treacă pe acolo de frica

reptilelor ce se încuibează în asemenea locuri 2). Un rând de
case de alăturicu vreo 20 de camere și niște şuri de scânduri cu învelișurile înverzite de vechime formau clădirile
din curtea episcopiei. În scurt, episcopia şi casele ei ajunsese a fi asemenea viei, de care zice profetul, că sur-

pându-i-se gardul, «trecătorii o prădează, mistrețul o râmă și fiara sălbatică o paşte» 5). In mijlocul acestei pă1) Corespondenţe pe anul 1864, 65, 66.
2) Aceste amănunte precum şi următoarele,
Mihăilescu

fostul

om

de

casă

pe

cari mi le comunică

al lui Melchisedec, în toată

d-l [.

întregimea lor sunt

purul adevăr. Ele sunt confirmate de cuvintele <uriciunea pustiului» cum a calificat scurt și drastic starea acelei episcopii înnaintea venirei lui Melchisedec,
aci, răposatul profesor G. Erbiceanu în discursul rostit_la funeraliile nemuritorului episcop.
3) Psalmul LXXIX, 13—14,
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ragini, ședeă numai biserica neingrijită
și ea ca o sentinelă veghetoare a ideii creștine și ca o
mărturie neştearsă
a pietăţei vechilor domni. Din lipsa unei
locuințe mai cuviincioase, episcopul antecesor lui Melchise
dec locuiă afară

de

episcopie,

în niște

case

închiriate.

Călugării episc

opiei
locuiau în chilioarele din jural catedralei
, și aici departe
de ochiul stăpânului duceau o viață inco
mpatibilă cu prescripțiunile tagmei călugărești. Fiecare
aveă menaj aparte,
ba unii țineau și câte-o servitoare ca mena
jeră. Cu venirea
lui Melchisedec, toate se schimbă ca
prin farmec. Ca un
alt Zorobabel s'a apucat el a rezidi acest
Ierusalim risipit
și dărăpănat de dinții timpului și de
incuria predecesorilor săi. Vechile ruini s'au transformat într'
un palat frumos.
Biserica a început a fi reparată și curăț
ită; funinginea ce
acopereă frumoasele picturi a fost ștearsă.
In această operă,
episcopul a fost ajutat de fratele său,
P. S. Valerian, pe
care-l găsise la Roman arhimandrit de
scaun.
Până la terminarea palatului episcopal,
care eră început
din inițiativa și cu cheltuiala episcopului anter
ior Isaia Vicol,
Melchisedec și-a ales pentru locuința sa
provizorie câteva
chiliuțe din curtea episcopiei, căci nu
voiă să locuiască
afară, în oraș. In aceste chiliuțe avă feric
irea de a primi,
în primăvara anului 1879, vizita domnitor
ului Carol însoțit
de principele moștenitor al Suediei și
Norvegiei. Odată
cu insta

larea sa aici, în locul menajelor individuale
înfii

nță
masa comună. Un clopoțel anunță ora mesei
, în fruntea
căreia ședeă episcopul. Casa episcopală
s'a terminat în

toamna

acelui

an

cu

sumele

liberate

de

guvern,

iubiă

mult

iar

mobilarea lor s'a făcut cu cheltuiala episc
opului. Sa curățit
curtea episcopiei de moluzul rămas din dărâ
marea foastelor
încăperi episcopale. Locul bălăriilor și
al dudaelor îl luâ
una din cele mai frumoase florării. De
jur împrejur fură
plantați pomi fructiferi, atât indigeni,
cât și exotici, precum: migdali, smochini, lămâi, etc. A
îngrădit cu zăplaz
toată grădina episcopiei, a plantat vie, a
făcut un iaz, mai
multe fântâni și chioșcuri ). Florăria episc
opiei eră admirată

pomii.

de toți vizitatorii.
Lucrările

Melchisedec

grădinei

erau

conduse

de

florile și

ierodiaconul

1) Corespondențele lui Melchisedec din primii
ani ai episcopatului său la Roman şi Relaţiuni personale dela d-! |. Mihăil
escu, părintele Isidor Bușilă etc.
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Isidor Bușilă, care a servit ca arhidiac
on pe Melchisedec
încă de când acesta eră locotenent de
episcop la Huși,
şi despre care prelatul vorbește în test
amentul său, lăudându-i «marea lui iubire pentru activitatea gosp
odărească» »
In primul an al episcopatului său la Roma
n, Melchisedec a
cumpărat cu banii săi o stupină situa
tă pe locul numit

Lunca Vlădicăi, dincolo de
în când, el însuși se ocupă

râul Moldova. Aci, din când
cu creșterea albinelor, scriind

chiar un manual de apicultură, ce se
păstrează Și astăzi
in manuscris?), Exemplul acesta de
activitate gospodărească n'a rămas fără imitatori în orașul
Roman. Multe floTării și diferite alte grădini s'au înfii
nțat după aceea în
Roman, luând ca model pe cele dela
episcopie.
După terminarea palatului episcopal,
în curs de șase
ani, sub deaproapea îngrijire și supr
avegere a arhimandritului Ieronim Ștefănescu, urmașul părin
telui Valerian-—
devenit arhiereu—s'au clădit din nou
trei rânduri de case
în curte
a

episcopiei

și anume: încăperi

pentru

cance

larie,
consistor și arhivă, încăperi pentru funcţ
ionarii episcopiei
Şi un alt rând mai mic pentru locuința
servitorilor. Clopotnița catedralei eră un turn început de
100 de ani, din
timpul episcopului Leon (1769-1786) și
stă neisprăvit de
atâta timp, având un aspect cu totul
neplăcută), Clopotele erau așezate într'o cameră a acestei
clădiri, ridicată
“numai până la 10 metri înălțime. Una
din principalele
griji ale episcopului a fost şi terminarea
acestui turn întocmai cum fusese proectat. Astăzi cel
mai înalt turn din
Roman, care încântă ochiul călătorului
e clopotniţa episcopiei. Arhimandritul leronim, fratele
mai mic al episcopului, a înzestrat episcopia cu un clopo
t mare și de toată
frumuseţea comandat pe a sa cheltuială în
Germania. O mulțime de obiecte preţioase dela episcopia de
Roman, precum:
icoanele împărătești îmbrăcate cu argint, chivo
tul, evanghelia
1)

Testamentul

episcopului

Melchisedec,

pag.

5

2) În arhiva caselor Fundaţiunei Melch
isede
3) Cu trei ani înnainte de a deveni episc c din Roman.
op de Roman, Melchisedec se exprimă astfel despre această clopotniţă:
«Din nenorocire, niciunul din episcopii
următori (lui Leon) n'au avut nici gustul
, nici zelul pentru lucruri mari și frumoase, ca să continue și să execute ideia
de Leon; încât astăzi în loc ca aceă clopotfrumosului în arhitectură; concepută
niță să fie podoaba episcopiei şi
a orașului, reprezintă un aspect hâd ca
orce
chisedec, Cronica Romanului, |, pag. 112), massă de materie informă, (Mel-
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îmbrăcată cu argint suflat cu aur etc., sunt daruri pioase
ale acestui arhimandrit. Imbunătăţirile făcute la episcopie
s'au făcut parte cu bani dați de stat, parte cu cheltueala

proprie a lui Melchisedec ?).
Solicitudinea episcopului nu s'a mărginit aci. Seminarul
eparhiei sale nu aveă local propriu, ci eră adăpostit în
niște case închiriate din marginea orașului cari servise înnainte de han pentru călători. Seminariștii, trei din patru
părți, erau externi ducând o viață destrăbălată. Prin stăruința lui Melchisedec la ministerul cultelor, seminarul fu
înzestrat cu un local mare și igienic, așezat chiar lângă
episcopie. In urma propunerilor sale, Sântul Sinod a făcut
să se aprobe un nou regulament al seminarelor, prin care

externatele au fost desființate *). Interesul ce purtă seminarului și-l manifestă prin vizite dese, uneori chiar zilnice 3). In aceste ocaziuni, cu o iubire de părinte vorbiă
cu toți profesorii, îi încurajă, îi sfătuiă cum să se poarte

cu elevii, și îi exortă să-și împlinească cu demnitate apostolatul sfânt căruia s'au închinat. Elevilor le da învățături

frumoase și exemple

morale,

le dăruiă

cărţi și bani, în-

demnându-i a fi devotați bisericei și nedespărțiți de ea
în toată viața lor. Pe. cei studioși îi ajută regulat, iar pe
cei cu merite vădite îi trimeteă la studii în străinătate
Cu cheltueala lui Melchisedec, în 1888, cinci tineri studiau
teologia în Rusia, și tot acolo un al șaselea făcea studii
de pictură bisericească 3). Pe altă parte, ca membru al
Sântului Sinod, a mijlocit de s'au dat burse și ajutoare
la o mulțime de tineri cari studiau teologia la Cernăuţi 5).
Tot Melchisedec a descoperit, cu ocazia călătoriei făcute
1) Din condicile de cheltueli ale episcopiei dintre
şi

din

unele

inscripțiuni

comemorative,

rezultă

că cu

anii 1879—1886
crearea

precum

grădinelor

de

flori şi pomi, episcopul a cheltuit din banii săi proprii peste 10.000 de lei.
Pentru ridicarea și terminarea clopotniţei Statul a dat 50.000 de lei, iar episcopul 12.000 lei. Pentru construcția încăperilor destinate cancelariei, consistorului şi arhivei, statul a dat 11.000 de lei, iar episcopul 5.000. Pentru încăperile funcţionarilor episcopiei a dat numai statul 33.000 de lei. Deasemenea
pentru incăperile servitorilor a dat tot numai statul 6.000 de lei. Pentru facerea zăplazului sau palanului din jurul grădinei episcopale, a cheltuit episcopul
16.000

de

lei, Statul

dând

numai

3.000.

3) Vezi sumarele şedinţelor S-tului Sinod pe anul 1883, pag. 683.
3) Relațiuni personale dela părintele lconom Const. Nazarie şi alții.
1) Corespondențele lui Melchisedec din acel timp şi ziarul Democrata, n-rul din

11/23 August, 1888.

5) Sumarele şedinţelor Sântului Sinod, pag. 423, 4869, 661 şi 664.
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nemuritorul

Petru

Movilă,

înființătorul

Academiei spirituale din Chiev, prevăzuse în testamentul
său ca printre tinerii studenți ce vor fi întreținuți din fondurile lăsate de dânsul, să fie şi doi Români. Din cauza
împrejurărilor istorice, dispoziția aceasta neputându-se urmă,
a început să se aplice în urma stăruințelor lui Melchisedec la Sinodul bisericei ruse.
Ca servitor al altarului, Melchisedec căută să împodobească şi să dea măreție serviciului divin. La episcopia
de Roman, cântările corale s'au întrodus pentru primaoară în timpul episcopatului său. Deși aveă o voce plăcută, Melchisedec nu eră însă muzicant bun. Când serviă,
aveă o ţinută impunătoare și poporul admiră mult pompa
serviciilor divine săvârșite de el. La servicii bisericești
extraordinare din coprinsul eparhiei, el nu se ducea decât foarte rar, deși eră chemat des. Multele sale ocupațiuni îl împiedicau. La toate acestea el delegă pe protoiereul de Roman să servească în locul său D,
In raporturile cu oamenii, Melchisedec eră foarte amabil şi popular cu toți. Sunt persoane administrative cari
pierd din autoritate și din respect imediat ce vorbesc
mai familiar cu subalternii lor. Cauza lucrului zace în faptul,

că în orce convorbire

mai liberă, lumea

vede

omul

și

cultura lui. Cât privește pe Melchisedec, singur numele lui
impuneă stimă şi respect. La episcopie vorbiă cu toți,
nefăcând deosebire între cel mai înnalt funcționar al episcopiei şi cel din urmă servitor-—-la dânsul toți erau egali.
Cu o bunătate rară trată pe cei mici și supuși, eră aspru
şi neînduplecat cu cei răi. În atitudinea sa observai un
fel de seninătate plăcută, reflex al unei inimi sincere Și
bune. Avea darul de a-și apropiă pe cel cu care vorbiă,
și acesta puteă să-i vorbiască liber și deschis. Și sufletul
său eră împodobit cu multe alte calități alese, caracteris-

tice numai

oamenilor mari?).

Toamna pe la finele lui August se culegeă
din grădina episcopiei. Melchisedec Simțeă o

porumbul
deosebită

1) Relaţiune personală dela părintele Grigore Nicolau, fost arhidiaco
n al lui
Meichisedec, azi arhidiacon la Madona Dudu din Craiova.
2)Relaţiunile acestea asupra lui Melchisedec mi-au fost comunica
te la fel de
toate persoanele caii l-au cunoscut de aproape și cu cari am
convorbit despre el.

plăcere a culege și el porumbi alăturea cu ceilal
ți culegători.
Frumoasele șezători serale dela episcopie,
în care se curățeă porumbul de foi, așă numitele clăci-—]a
cari pelângă
călugării și oamenii de serviciu ai episcopiei,
mai veneă și
lume din populația săracă a orașului—de
multe ori erau
prezidate de episcopul iubit și respectat. Atunc
i povestea

el acelei

mulțimi

care-l

respectă,

îl iubiă,

îl

veneră,

în-

tâmplări din istoria țărei, ori amintiri din
vieața sa de
pecând eră elev la seminar, student ia Chiev
, locotenent
de episcop la Huși și episcop la Ismail. Când
se spărgeă
claca, episcopul își goleă punga în mâinile
acelei mulțimi
sărace, indemnând-o să cumpere haine și pâine
pentru ei
și

pentru copii ]).

Melchisedec iubiă foarte mult biserica și ar
fi făcut orce
pentru prosperarea și viitorul ei. Cu mult
regret, observă
el răceala claselor culte către biserică și cu
durere spuneă
intimilor săi, că dacă societatea românească
va merge înnainte pe povârnișul indiferentismului față
de biserică, nu
va trăi ca atare. Arătă că niciodată o națiu
ne n'a existat
fără biserică și nici poate există, şi dacă
vom neglijă și
dispr
ețui

biserica

noastră

națională,

forța

lucrurilor

va

aduce la noi alta, străină de noi și de trebuințel
e noastre?).
In vederea nenorocirilor ce pot cădeâ peste
ţara și credința strămoșilor, Melchisedec se gândeă
la orce ocazie, ce
trebue să facă pentru propășirea bisericei
române. Odată
spuneă el amicilor săi, că întrun timp mitro
politul Nifon,
cu care eră în bune relațiuni, eră foarte
mâhnit. Intrebându-l Melchisedec de cauza acestei mâhni
ri, a spus că se
vede aproape de mormânt și posedă oares
care aere Și
nu știe ce ar face pentru biserică, ca nume
le lui să fie nemuritor. Aceasta eră după. secularizare
și fiindcă văzuse
soarta averilor bisericești, aveă mare groaz
ă că și ceeace
ar face el, cu timpul se va nimici. Atunci
Melchisedec l-a
asigurat că cea mai bună instituție ce ar
putea face este
o școală bisericească. Având fonduri îndes
tulătoare ea va
dură în veci. Astfel a luat naștere ideea
înființărei seminarului Nifon. Dealmintrelea, testamentul
mitropolitului Nifon, în întregimea lui, cu admirabile:e
dispoziţiuni și ope3) Relaţiune personală dela d-l Ion Mihăi
lescu.
2) Papismiul și biserica ortodoxă român
ă, pag, 91.
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rațiuni pecuniare, e compus de Melchisedec, după însărcinarea intimă ce-i dedese mitropolitul. După compunere,
Melchisedec l-a dat părintelui Isidor Bușilă, arhidiaconul său,
spre a | transcrie pe curat, şi apoi l-a remis mitropolitului, care l-a aprobat în toate amănuntele lui 1). Zelul lui
Melchisedec pentru biserică nu conveneă unor bărbaţi politici, cari credeau că ridicarea clerului le va încurcă planurile și calculele. La orce ocazie, aceia căutau să-i micșoreze valoarea defâimându-l și criticându |. Printr'o superficială înțelegere a lucrurilor, mulți credeau că şi la noi
se poate naște mult temutul clericalism din Apus. Melchisedec mai avea și amici falși, cărora le stă ca un mărăcine

pe

inimă

binevenite,

ceeace

predică,

scrieă

aceștia ţineau isonul
$ ZO.

şi

fâceă

el.

adversarilor

La

ocaziuni

săi.

Zesfamentul.

După o muncă neobosită de aproape 30 de ani, închinată patriei și bisericei, Melchisedec când a fost aproape

de

ora

morței

și-a

făcut

testamentul,

depunând

pe

alta-

rul patriei aspiraţiunile și credințele sale, împreună cu
rodul ostenelelor din vieața percursă în lumea aceasta. Testamentul lui e o glorie neperitoare pentru dânsul şi o pagină măreaţă în istoria episcopatului românesc. In partea
întroductivă, episcopul expune pregramul activităței sale
din cursul acestei vieți, program de luptă, de credinţe și
aspirațiuni mărețe, pe cari el le lasă ca moștenire morală
viitorilor ierarhi ai bisericei române. Iată formularea acestor
credințe și aspiraţiuni făcută de dânsul.
In numele
de

Tatălui şi al Fiului și al Sântului Duh, Treimea cea

o ființă şi nedespărțită,

zute și conduce

care acreat

sortele oamenirei!

toate

cele văzute ŞI nevă-

«lată eu robul şi închinătorul adevăratului Dumnezeu, smeritul
Melchisedec, Episcop Romanului, cugetând,la ceasul sfârșitului a-

cestei vieți trecătoare și la vieața cea nemuritoare ce se începe dela
ușa mormântului, am decis ca credințele şi. aspiraţiunile mele din
Vieața aceasta trecătoare să le transmit vieţei cei veșnice.
Am dorit în vieața mea desvoltarea spre bine a instituțiunilor religioase

din

România

ce ni le-au

transmis

1) Relaţiune personală dela părintele Isidos Bușilă

pietatea

și râvna

stră-

—

moşilor

noștri,

pentru
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cultura

intelectuală

|
lui român.
Mi-a fost preţios progresul și ridicarea
ei seculară.
Am iubit știința şi pe oamenii devotați
apărătorii

Și pe

Am
gios

ei.

crezut, că numai

va

ridică clerul

la conştiinţa
Am crezut,
țit și stăpânit
nor ambiţioși
tuțiune

și

morală

a

poporu-

națiunei

din

ei și am

urât ignoranța

decăderea

ştiinţa unită cu sentimentul adevărat reli-

și Biserica

noastră

la înnălțimea

cuvenită

ȘI

datoriei.
că fără cultură clerul va continuă a rămâneă amorde prejudiţiile vulgare, de viţii și spre batjocura uvani şi speculatori de cele sânte; iar Biserica o insti-

moartă, destinată

numai a acompaniă pe morţi la mormânt.

Am iubit poporul şi am dorit îmbunătăţirea soartei lui materia
licește și moralicește.
|

„Am

privit cu adâncă

durere

tutelor religioase strămoșeşti,

la degradarea

şi

care fiind legate 'cu

distrugerea

istoria

insti-

țărei: și

plantate adânc în spiritul religios al poporului, ar fi
putut deveni
atâtea instituţiuni pentru cultura intelectuală, morală,
industrială a
poporului şi de aziluri pentru neputincioși și pentru
orfani.

Cât am fost în vieaţă, am lucrat în sensul acestor dorințe
ale mele
sufleteşti, întrucât m'au ajutat mijloacele și puterile mele.

Acum, tot ce am agonisit în timpul unui serviciu public
de 45
de ani ca Profesor și apoi ca Episcop, voesc ca să servea
scă după
moartea mea pentru desvoltarea intelectuală, morală
şi religioasă a

naţiunei mele în genere

și a bisericei române ortodoxe în special.

In partea următoare; arată în ce constă averea ce lasă
după dânsul și însărcinează cu limbă de moarte pe epitropii testamentului său a întrebuință aceă avere «pentr
u

desvoltarea intelectuală, morală şi religioasă a naţiunei mele

în genere

și a bisericei române

Averea lăsată de Melchisedec

ortodoxe

în special».

la moartea sa constă din:

a) capitalul de 150,000 lei noi, b) o stupină cu 100
de
stupi, cu temnic și casă pentru stupar și c) două rândur
i
de case într'o grădină de toată frumusețea, situată în
apropierea episcopiei. Capitalul sus amintit a fost sporit
cu
suma de 10.000 lei donați

de P. S. Arhiereu

Valerian, frate

cu. fericitul întru amintire episcop. Conform dorinței expres
e
a fericitului fundator, din o parte a venitului acestei averi
se servește anual o bursă de 1000 lei unui student,
care
să studieze teologia la Chiev, și se întreține o grădină
de

copii. O altă dorinţă a testatorului e ca cu trecerea tim

pului, capitalul crescând treptat, viitorii epitropi să nu
se
mărginească numai la. instituţiunile arătate și să facă
și

—
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alte îmbunătățiri de interes public și pentru înflorirea
culturei bisericeşti. Această fundaţiune a lui Melchisedec
este administrată de doi epitropi.
Din diferitele donaţiuni testamentare, amintim aci următoarele. Biblioteca sa compusă din cărți române şi străine,
—2511 cărți tipărite și 82 manuscripte ))—a fost dăruită
Academiei române. Tot Academiei a fost dăruită o colecție de monede vechi, compusă din 95 bucăţi de aramă,
de argint și de aur. Episcopiei de Roman i s'a hărăzit
arhieraticalele împreună cu engolpiul împărătesc, dăruit
lui Melclisedec de împăratul Rusiei, Alexandru al III-lea
cu ocazia a 25 de ani a serviciului său arhieresc. Episcopiei i-a mai dăruit și decorațiunile sale spre păstrare
și spre împodobirea icoanelor la zile de sărbători. Iată
acum și cuvântul ultim adresat epitropilor fundaţiunei sale:
«In

timpurile

anterioare,

în țara

noastră,

Biserica

a fost

depozitara dorințelor şi a faptelor pioase, cari se delegau ei de pietatea publică. Dar, din nenorocire, în prezent, la noi Biserica nu mai prezintă nicio garanţie pentru
încrederea publică în asemenea cestiuni. Prin odiosul act
de spoliere, numit „Secu/arizare, ea a devenit săracă ma-

terialicește, politicește—sclavă unor

miniștri întitulați «de

Culte», cari lipsiți de orce idee despre înnalta menire a
Bisericei în societate și adeseori chiar ei dușmani ai creștinismului, au să iea bisericei și ultimele resturi de existență materială şi de independență. Tinută sistematicește
în ignoranță, condusă de un întunecos despotism egoistic
și caprițios, Biserica noastră nu prezintă nicio atracție pentru oamenii cugetători, nici chiar pentru pietatea cea simplă. Va trece mult timp, până ce Provedinţa va ridică în

Biserica română oameni cu știință, cu cunoștință de dato-

rie și cu zel creștinesc, cari vor înnălță Biserica la treapta
pe care o cere a sta o naţiune creștină cultă și liberă.
Până atunci, unica speranță de conservare și realizare a
dorințelor pioase sunt persoanele oneste particulare, cari
în vieața lor au dat probe de respect către Biserică și devotament pentru binele comun, cu alte cuvinte, persoane
însufieţite de dragoste către Dumnezeu și către aproapele.
9 Anniele Academiei,

Seria II, 15, pag. 20.
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Aceste calități doresc eu ca să fie disti
ncțiunea principală
a viitorilor epitropi ai moștenirei mele»
.
Din cele de până aci, se vede că testamen
tul lui Melchisedec e încoronarea sau pecetluirea
ultimă a întregei
sale activități. Ideile pentru care a lupta
t în vieață, a ținut să nu le părăsească nici după moart
e. Testamentul
acesta e adevărata oglindă a sufletului
său, prin el putem vedeă clar adevăratele motive interne
ale tuturor actelor săvârșite de el în vieață.
Prin fundaţiunea ce-i poartă numele, Melc
hisedec continuă și după moarte neobosita sa activ
itate închinată bisericei și patriei.

II

Activitatea

literară

$ 77. Priviri generale
Melchisedec e unul dintre cărturarii însemnați
ai secolului trecut. A scris mult pe tărâmul istoriei
în genere și
cu deosebire al istoriei bisericei române. Cunoș
tinţele sale
filologice, mai ales slavistice și chiar arheo
logice; investigațiunile proprii, obiectivitatea în judecarea
faptelor și
Oarecare spirit critic—fac din el un bun
istoric în accepția modernă a cuvântului. Valoarea operi
lor sale istorice e cu atât mai mare, cu cât sunt scrise
întrun timp,

când la noi se făceă de obiceiu știință cu tendințe.

O însușire de căpetenie a lucrărilor istorice
ale lui Melchisedec e originalitatea; a adus lucruri
nouă și a răsturnat teorii acreditate. Să dăm un exemplu.
Se credeă de
mulți istorici, că Armenii în Moldova ar fi
mai vechi decât
Românii, adică acel popor ar fi locuind aici
din timpuri
anterioare lui Dragoș Vodă, primul domnitor
al Moldovei.
Opinia aceasta a exprimat-o întâi Nicolae
Șuţul în AVozifele sale statistice, făcute în timpul domniei
lui Mihail Sturza,
unde,la pag. 50-51, conchide la marea vechi
me a Armenilor
în Moldova pe baza inscripțiunei dela biser
ica armeană din
Botoșani, care poartă data de 1232. Pe baza
aceleiaș inscripțiuni,

teoria lui Șuţul a fost adoptată mai târziu fără
nicio
schimbare de Hașdeu!) apoi de d-l A. Xenopol?
) și în fine
1) «....ceiace

se ştie, a bună

politie (Botoşani) cuprindeă

(Ziarul

Din Moldova,

anul

seamă,

în sine

1863).

este

că

încă

înnainte de Dragoş,

O numeroasă

poporăciune

:

această

armeană...»

?) «Atâta se ştie, că principeie Bârladului
de pela 1134 eră de neam slavon,
că principatul său eră sub suzeranitate
a regatului Galiției, şi că biserica zi»
dită în Botoșani innainte de descălecare,
în
nităţi armeneşti —două dovezi negative asupraanul 1354 (2) este a unei comuexistenţei române». (Sfudii asu-

6.

'
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de alții!). Melchisedec, cel dintâi a arătat că această opinie asupra vechimei Armenilor în Moldova este neîntemeiată, întrucât data din inscripţia bisericei din Botoșani, pe
care e sprijinită, e fals interpretată. E știut, că era armeană
începe cu anul 551 după Crist. Deci, pentru a preface
anul armean în an'creștin, trebue a-i adăogă 551 ȘI suma
va fi anul creștin. Anul 1232 din inscripția bisericei din

Botoșani corăspunde

deci anului creștin

1783 2).

O altă calitate esenţială a lui Melchisedec ca istoric e
imparțialitatea sa şi lipsa de orce tendință. «Un bun istoric—zice el—nu trebue să inducă pasiunile și tendinţele

sale

individuale

în evenimentele

de

mult

trecute, schimo-

sindu-le or inventând dela sine altele nouă cu intențiune
și precugetare»?). E caracteristic, în privinţa aceasta, modul cum probează el falsitatea legendei, după care auto-

cefalia

bisericei

din Moldova

ar fi fost recunoscută

de Si-

nodul și patriarhia din Constantinopol demult, sub împă- :
ratul lon Paleologul, în timpul lui Alexandru cel Bun. «O
spuiu fără. sfieală——zice Melchisedec—e o simplă poveste
inventată de mitropolitul Gheorghe (1723—1729), deși negreșit cu o foarte bună intențiune de a apără biserica sa>1).
Să se noteze, că -Melchisedec spuneă acestea tocmai în
timpul, când biserica română căută să devie autocefală și
aveă mai mult ca orcând nevoe de argumente istorice.
Ce e mai mult, corifeul în lupta pentru independenţa bisericei române a fost tot Melchisedec.
|
Un alt caz tot așă de tipic e următorul: In cronica episcopiilor de Huși și de Roman, alături de episcopi și mitropoliți mari ca Inocenţiu, Dositei, Veniamin și alții, Melchisedec a întâlnit și păstori de cea mai rea speță. Defectele acestora nu le ascunde, ci, ca un istoric conștiincios,
ni le prezintă în toată goliciunea lor. Astfel ne vorbește
de un episcop de Roman, Antonie 1787—1796, ne care

tradiția ni-l arată ca fiind foarte material, mândru, arogant,

pra pozițiunei geografice a Românilor, articol publicat în Convorbiri literare,
an.
XV, n-r 10 - Ianuarie 1882).
|
1) «Aceasta este atât de adevărat pentru trecut încât pururea se deosibiă
rasa

pământeană

de

rasele

străine,

din

cari

unele,

buncoară

Armenii,

mai vechi în ţară decât Românii înșii. (Ziarul Zimpul din 26 Ianuarie
- 3) Analele Academiei române, seria ÎI, tom. V,.secţia II, pag. 61-—71.
- 3) Cronica Romanului, |, pag. 209,
Dă
1) Cronica.

Romanului,

|, pag.

9.

erau

1882).
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despot și fără nici o conștiință de înnalta misiune morală
a unui episcop. lată ce ne spune Melchisedec despre
acesta: «Foarte rar liturghiseă la episcopia sa; chiar la aniversarea episcopiei nu liturghiseă, necum la alte sărbăto
ri,
ci chemă pe Amfilochie Hotineanul dela Zagavia de oficiă
„la episcopie, iar el se' duceă la vreuna din moșiile
episcopiei, până când treceă sărbătoarea și apoi revenea.
De
felul lui eră un mare lacom. Mâncă așa de mult, încât nu
se puteă ridică dela masă, ci cum şedeă pe pat, se răsturn
ă
la somn dupăce se sfârșeă masa. Odată a mâncat așa
de
multe cireșe, încât s'a bolnăvit de moarte, la care ocaziu
ne
domnul Moruz i-ar fi recomandat, ca o măsură igienică,
să
mănânce altădată mai puține cireșe. El însă i-a răspuns,
că nu găsește în pomelnicul episcopiei, ca vre-un episco
p
să fi murit de cireșe! Odată a înfruntat cu mare arogan
ță
pe Veniamin, episcopul de Huşi, pentrucă n'a voit să
mănânce carne cu dânsul în postul Crăciunului. El nu se
puteă
stăpâni de mâncare nici până după liturghie, care pe
atunci se făceă destul de dimineaţă» 1). Iată deci un episco
p
închinat cu totul materiei, de o fire arogantă și despot
ic
descris de Melchisedec cu toată imparțialitatea. Ne mai
vorbeşte în alt loc despre un Iustin, locotenent de episco
p

la Roman

între anii

foarte ușor,

afemeiat

1851—1856,
şi luxos

el—ne spune Melchisedec—au

până

care din natura sa eră
la cochetărie.

«După

rămas o mulțime de argin-

tării, haine prețioase, mai ales blănuri scumpe, cari
s'au
luat de rude şi s'au vândut pe la diferite persoa
ne. A
mai rămas încă o besecteă plină de felurite sticluțe
-cu tot

felul de drese pentru obraz şi instrumente de toaletă,
cu

care

acest

om

pus la înnalta păstorie abisericei se ocupă

și-și pierdeă timpul 2). Se știe, pe de o parte, cât zel aveă
Melchisedec pentru prestigiul bisericei și, pe de altă parte,
că la noi foarte mulți confundă clerul cu însăși religia.

Considerațiunile acestea nu l-au împiedicat a descrie
asemenea tipuri în adevăratele lor colori umbrite și să
le în“fățișeze astfel publicului; care deseori vede în defecte
le

unor persoane din cler defecte și scăderi ale religiunei însăși. Melchisedec

relateaz
- faptele
ă

9 Cronica Romanului, partea II, pag. 159—160,

3) Ibidem, pag. 221.

așa cum

reies

ele din

—
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documentele și izvoarele pe cari le-a cercetat, și chiar când
se înșală, se înșală de bună credinţă, și niciodată nu caută
să-și ascundă gândul său, sau să inducă pe lector în eroare,
exagerând un fapt pentru a deșteptă interesul lui.
Pentru

istoriografia

română,

Melchisedec

mai

are

încă

un merit distins. El împreună cu Hașdeu sunt cei dintăi
istorici, cari au apreciat după adevărata lui valoare studiul
vechilor documente slavone. Melchisedec a început publi-

carea atăror

documente

în prima

sa lucrare

istorică,

Cro-

nica /ușilor, iar Hașdeu în revistele lui dela laşi și apoi în
Arhiva istorică a României.
Pentru aceste motive, cel mai de seamă istoric al nostru
de

azi, vorbind de Melchisedec, îl numește cu drept cuvânt

«bărbat cu o chemare științifică netăgăduită»

?).

Privite sub toate aspectele însă, trebue să recunoaștem, că

scrierile istorice ale acestui episcop nu sunt cu totul lipsite

de scăderi și erori. In genere vorbind, ele păcătuesc mai mult

sub
vom
și o
mai

raportul tecnicei și mai deloc sub raportul fondului. Dacă
luă în mână vreo scriere istorică de ale lui Melchisedec
vom citi din scoarță până în scoarță, ceeace ne va izbi
mult sub ruportul tecnicei va fi de sigur mulțimea

digresiunilor

uneori prea mari.

In

orce

fel de

scrieri, însă

digresiunile, pelângă avantajul că lămuresc mai bine unele
cestiuni, au și cusurul că slăbesc atențiunea: lectorului.
“Totuș niște digresiuni cu extinderea bine proporționată

după mărimea subiectului și în strânsă legătură cu el sunt

binevenite. O digresie nepotrivită, din multele ce întâlnim
în scrierile istorice ale acestui episcop, e desigur cea din
Cronica Romanului, care ocupă paginile 41-100 inclusiv,
din volumul I. Intradevăr, capitolele: Inceputul ierarhiei
bisericești în Moldova; Arhiepiscopia Ohridei și jurisdicțiunea €i canonică asupra bisericilor din Dacia; Conflictul
Moldovei cu patriarhia (6 paragrafe); Documentul mitro-

politului George despre autocefalia

vatămă
fi

decât

unitatea
în

cărței.

/sforia

Locul

mitropoliei

bisericei Moldovei,

acestor

capitole

Moldovei,

și

—

nu poate

probabil

că

aceste capitole fusese compuse în vederea numitei lucrări,
al cărui material laboriosul episcop îl aveă strâns, dar pe
care na avut timpul să-l coordoneze, să-l prelucreze și
:) N. lorga in Floarea Darurilor din 16 Septemvrie,

1907, pag. 388.

—
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să-l dea publicităței. Ceeace a înde
mnat pe Melchisedec
să pue aceste capitole ca un fel de intr
oducere la Cronica
Romanului, e desigur coprinsul lor desp
re ierarhia Şi autocefalia bisericei moldovene. Se știe, că
în timpul, când lucră
și publică Crozica Romanului, ierarhia
și independenţa bisericei române erau cestiuni la ordinea
zilei și Melchisedec
a socotit oportun să dea atunci o pagi
nă istorică asupra
acestor cestiuni. Astfel eminenta lui scrie
re a rămas cu o
eroare de tecnică. Tot în Cronica Roma
nului un episod
de o întindere mai mică, al cărui loc
însă eră mai potrivit în notă jos decât în corpul scrie
rei, e cel relativ la
sfărâmarea testamentelor făcute de epis
copi și luarea averei lor particulare de către stat (vol.
II, pag. 163-172).
In privința fondului, eroarea cea mai
bătătoare la ochi
e incontestabil cea din apendicele Cron
icei Flușilor, relativă la autenticitatea faimoasei misti
ficațiuni literare ce
poartă titlul de Cronica /ui Fluru. Când
Melchisedec lucră
la Cronica FIușilor, autenticitatea acele
i cronici deși negată
de unii ca Cipariu, Barnuţiu, Cogălniceanu
și Hașdeu, totuș
o mulțime de alți scriitori o susțineau
precum: Eliade, |.
Maioresc
u, Săulescu, Arune Pumnul, G. Baritz,
V.

A. Ureche
N. lonescu, etc. Imprejurarea că Melchise
dec a găsit în
documentele episcopiei de Huși, potriviri
cu unele aserțiuni din numita cronică), la făcut să
treacă în partea
acestora

din urmă. Autenticitatea acestei croni
ci. odată
admisă, Melchisedec n'a ezitat să se rapo
arte la ea în diferite locuri ale scrierilor sale istorice.
Astfel în Cronica
Romanului, vol. |, la paginile: 4, 32-3
3, 132, 145 etc.
Alte câteva erori mărunte sunt cele
relative la crono-

logie.

Anume:

în transformarea

anilor

dela

facerea

lumei
în anii dela Crist, Melchisidec de câte
va ori a greşit
numărul cu câte o unitate, grație împr
ejurărei că în documentele vechi, începutul anului contând uneo
ri la 1 Ianuar,
„alteori la 1 Septemvrie, trebue să se scad
ă din anul do-

cumentului

când

anului

Cristos?). In operile

dela

5508, când 5509, pentru justa aflare a

3) Cronica Hușilor, Apendice,

3) Cronica Hușilor pag.

istorice

cu

caracter ge-

pag. 16.

11, 25, 31, 34,

64

etc.

unde ca să afle anul dala Crist
a scăzut din anul creațiunei pretutindeni
5508 în loc de 5509 ordecâteori întâlneă evenimente petrecute în lunile
Septemvrie, Decemvrie, deși observase
că în toate documentele anul se începe
ă la 1 Septemvrie, după cronologia

—
neral însă, nu putem
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pretinde

până acum ezactitate abso-

lută în transformarea datelor cronologice vechi în date după
cronologia nouă, deoarece în diferitele epoci ale trecutului, începutul anului eră socotit în mod variabil: când la
1 Septemvrie, când la 1 Ianuarie. Cestiunea aceasta va fi
lămurită numai prin studii făcute special pentru fiecare
epocă, așa cunmi a făcut d-l Constantin Giurescu pentru
Moldova, în epoca dela întemeerea principatului și până
la domnia lui Ștefan al IV-lea!). Relativ la cronologie, însuși Melchisedec își mărturiseşte insuficiența. lată ce zice,
buneoară, într'o scrisoare din 1884 adresată d-lui A. Xenopol, care-i cereă oarecari lămuriri asupra unor date:
«Este o cestiune de studiu profund și bazat pe date de
ale

noastre

sigure. Aceasta

rămâne

viitorului,

carele.

va

dispune de materialuri îndestulătoare și de oameni devotaţi ştiinţei în toate ramurile și în cel cronologic național. Eu nu fac decât adun material și ici colea fac și

eu observațiunile mele modeste». După ce dă d-lui Xenopol lămuririle cerute zice: «Citește aceste date, dar le
calculează și d-ta; căci eu sunt prost matematic și astronom» 2). Din aceste cuvinte se vede că Melchisedec făceă cercetările științifice cu multă precauţiune și rezultatele aflate

le supuneă el singur îndoelei spre a puteă fi controlate și
verificate din nou. Activitatea lui Melchisedec e prea bogată și în scrierile ce a lăsat vedem prea bine trăsăturile

distinsei sale educaţiuni

științifice,

pentruca

erorile sem-

nalate să-i întunece sau să-i micșoreze însemnătatea sa
de istoric.
”
___In privinţa formei, felul de a scrie al lui Melchisedec e
icoana temperamentului său şi poartă pecetia persona-

lităței sale. Stilul simplu și cumpătat, fraza limpede, rotundă și corectă. Fiecare gândire se mărginește în limitele

cuvintelor absolut necesare: niciun compliment, niciun atribut
inutil sau util a înfrumuseță doar fraza nu și gândirea.
Felul acesta de proză îl găsim nu numai în scrierile sale
istorice, dar şi în discursurile sale, în predici, precum și
în memorii de călătorie. Dacă unele fraze au oarecare
bisericei. (Vezi Apendice, Cronologia veche).—Giurescu, în Convorbiri literare.
XXXIV, pag. 693-714, 739-745.
3) Convorbiri literare, XXXIII, p. 829 etc.
1) Copia acestei scrisori vezi-o în Corespondenţe şi lucrări parliculare pe anul 1884.
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măreție, aceasta nu se datorește atât stilului, cât mai ales
nobleței și sincerităței gândirei ce exprimă.
In scrierile istorice nu l-a preocupat nimic alt decât adevărul, orcum ar fi el. Faptele rele sunt criticate, iar
cele bune le dă de exemplu, sau îi servesc spre a biciui
starea actuală,
|
In genere, Melchisedec e un literat distins și face parte

din

cercul

marilor

scriitori,

cari

au

deschis drumuri

nouă

şi sigure istoriografiei române.
Meritele lui științifice și literare au fost apreciate și de
contimporanii săi, cari l-au ales membru al Academiei române, încă din anul 1870. lată ce zice în această privință Hașdeu, colegul său dela Academie: «Episcopul Melchisedec, fără îndoială, a fost bărbatul cel mai cu ştiinţă
dintre prelaţii noștri contimporani și locul său în Academia română—nu o simplă conveniență politică sau o greșală de adresă—i se cuvenea lui în toată puterea cuvântului. In episcopul Melchisedec strălucea munca. literară.
Ca academician el va rămâneă cu tot dreptul în panteonul nostru național!). Valoarea acestor elogii va ieși mai

bine în evidență, dacă le vom alătură cu ceeace spune mai

jos tot Hașdeu, cu caracteristica-i franchețe: «Mărturisesc că
eu unul nu iubiam deloc pe episcopul Melchisedec și sunt
încredințat, că nici episcopul nu mă iubiă pe mine. Ne-am
cunoscut în Moldova acum vreo 30 de ani?) și todeauna
am resimțit un fel de antipatie unul pentru altul și eu

unul n'o ascundeam

1) Revista nouă, An. 1892
2) Hașdeu scrieă acestea
>) Afară de împunsăturile
au avut adesea și discuţiuni
nară un caz petrecut în una

tie a celui an, Melchisedec

Cuvioasei

maicei

noastre

deloc?).

pag. 162.
în 1892.
reciproce de polemici literare, acești doi bărbaţi
acerbe în şedinţele intime ale Academiei. Vom
din şedinţele anului 1889. In şedinţa din 10 Mar-

citise memoriul

Paraschewei

cea

nouă

său

despre

Vieaţa

şi istoricul

sfintel

curat religioase,

rămăn

și minunile

or ei moaşte. In
ședința de a doua zi, Hașdeu atrage atențiunea Acade
miei asupra lucrărei
citite de Melchisedec și observă că dacă această lucrare
se va publică în

Anale, să se înlăture dintrinsa datele

ând numai partea istorică. Episcopul Melchisedec se scoală atunci
și zice că i se pare curioasă părerea d-lui Haşdeu. Academia este reprezintare
a întregei lucrări intelectuale şi de idei a Românilor și n'ar fi bine să-i
fie ruşine de religia şi
de credința poporului român. In replică, Hașdeu spune,
că deosibeşte puntul

de

vedere

istoric de cel teologic. Academia are o secțiu
ne literară, una istorică și una științifică, dar n'are și o secţiune teologi
că. P. S. Melchisedec este
istoric şi teolog. In Academie a fost ales pentru
lucrările sale istorice, iar su
pentru credințele sale religioase, de aceea crede
că partea teologică a lucrărei

—
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Și în fine multe cercuri ale învățaților din străinatate
au apreciat activitatea științifică și literară a episcopului
nostru și au recunoscut erudițiunea lui, căci îl vedem
făcâng parte, ca membru onorar sau corespondent, din
diferite instituțiuni străine, științifice și culturale?)
$ 72.

Anahza

critică

a câtorva

A. Cronica Huşilor?). Cartea

lucrăvi

Istorice.

are 464 de pagini şi e

urmată de un apendice de 180 de pagini. Esceptând prefaţa, la finele căreia se află portretul lui Inocenţie, episco
p
al Hușilor între anii 1752—1'782, opul întreg poate fi
împărțit în trei cărți bine distincte: 1). Istoria orașului Huși,
2). Istoria episcopiei de Huși și 3). Apendice. Fiecare
din
aceste cărți puteau formă singure câte un volum aparte,
dacă autorul n'ar fi ținut la considerația, că tustrele au
fost
compuse pe baza mai ales a unei singure fântâni: ar/iva
episcopiei de Huși, cum se găseă ea între anii 1861—1863.
In prefață, autorul spune că materialul istoric al opului
de față l-a strâns în răstimpul celor trei ani cât a
fost
locotenent de episcop al eparhiei Hușilor, adică între 1861
—1864. Ca să arate scopul urmărit prin scrierea acestei
cronici, distinsul prelat observă, că avem multe opere istoprivitoare la minunile făcute de relicviile sfintei Parasche
va
blicată în Analele Academiei, După intervenirea altor
membri

Dimitrie

A.

Sturdza,

Maniu,

Cogălniceanu,

cari

susținură

nu poate fi puca: V. A. Ureche

libertate

a absolută
de a cugetă pentru orce membru, şi în special după
arătarea lui Odobescu
că în Academia franceză sau văzut stând alăturea
cel mai mare inimic al
creștinismului—Renan- şi arhiepiscopui Dupanloup, fără,
ca vreunul din ei să fi
încercat a constrânge libertatea de opiniune a celuilalt,
Melchisedec declară
că renunță la publicarea în Anale a memoriului său
de oarece o parte din el
a mai fost publicată în alt loc. Adresându-se lui Hașdeu
zice, că credința sa
este atât de puternică, încât nimeni nu i-o poate schimbă,
și dacă ar mai fi
în Academie mai mulți de părerile d-lui Hașdeu, <aș
preferi a renunţă să particip la lucrările ei». (Analele Acad. II, 11, pag. 55 - 57).
*) Anume: 1) Membru corespondent al Institutului etnograf
ic din Paris, Diploma no. 87 din 18 August 1880. 2) Membru al Societățe
i arheologice din
Târnov—10 Maiu 1884. 3) Membru onorific al Academiei
spirituale din Chiev;
Diploma no. 1073 din 4 Septemvrie 1885. 4) Membru corespo
ndent al Societăței imperiale ruse din Petersburg, Diploma no. 28 din
Fevruarie 1887. 5)
Membru onorific al Academiei spirituale din Petersburg—Dip
loma no. 65 din
12 Aprilie 1890. 6) Membru al Societăței iubitorilor de
instrucţiune religioasă

din

St.

Petersbu

rg, Diploma no. 189, Oct, 30, 1875. 7?) Membru
Societăţei Filochriştilor Eleni din Atena, 21 Făurar 1876. 8) Membru onorific al
al Silogului
din Constantinopol.
”
2) Titlul complect al tuturor screrilor lui Mechisedec să
se vază mai departe
la anexa A.
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rice scrise atât de Români cât și de strâini, totuș n'avem
încă o istorie. Operile acestea se ocupă esclusiv cu
partea politică și administrativă a ţărei, pe când religia cu
instituțiunile sale; școala și literatura; starea socială cu
organismul și moravurile sale; administrația, justiția, oastea,
industria, negoțul, artele, agricultura și alte ramuri de activitate, în cari se manifestă viața unei naţiuni sunt uitate
cu totul de istoricii noștri sau sunt atinse prea pe scurt
şi numai la întâmplare ici-coleă. In acest op scriitorul caută să împlinească lacunele arătate studiind toate cestiunile de mai sus, bineînțeles întrucât ele vin în legătură cu
istoria orașului Huși și a episcopiei sale.
|. In prima carte, autorul face istoria orașului Huși
sub toate aspectele. Vorbește în partea întroductivă despre
numirea și începutul Hușilor, pe care îl fixează cam la
1489. Analizează toate părerile relative la originea oraşului: una poporană, alta a lui Andrei Wolf!) și a treia
a
unui autor maghiar, anume Timon, împărtășită și de Hașdeu ?). Autorul respinge aceste versiuni și emite alta pe
care 0 întemeiază pe mai multe urice și crisoave dela
Ștefan cel Mare (pag. 1—10). Vorbește apoi de poziția
strategică a locului, de castelul ridicat aci de Ștefan cel Mare,
care nu mai există de mult timp, despre planul, despre
greutățile pozițiunei și despre colonizația treptată a orașului. Apoi descrie înflorirea și comerțul Hușilor, care a
decăzut mult dela luarea Basarabiei la anul 1812. In partea următoare, autorul expune întregul aparat administrative al urbei Huși vorbind de toți demnitarii, funcționarii
și impiegaţii vechi. Intr'o expunere plăcută, scriitorul plimbă
pe dinaintea ochilor noştri: consiliul muncipal în frunte
cu
soltuzul, (primarul de azi), dispunătorul sau căpitanul târului (prefectul poliţiei), care supraveghează buna ordine
Și siguranța averei fărgarilor etc. în fine: ceparii, bourarii,
marele vornic al țărei de jos, telal-bașa, ușurgii şi vătajiimari (pag. 31—53). Ca niște figuri caleidoscopice se perindează în aceste pagini toți dregătorii și impiegații moldoveni din niște timpuri nu de mult apuse, peste ale căror
1) In scrierea despre Episcopiile de Roman şi Huşi şi m-rile Moldovei.
O recensiune asupra acestei lucrări a făcut-o d-l Dragomir Demetres
cu în Rev. Biserica ortodoxă română, pe an. 1903, no. 1 şi no. 2.

:) Ion-Vodă cel Cumplit pag. 131.
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numiri, sarcini și atribuțiuni timpul modern cu vieața-i socială prefăcută a aruncat pentru todeauna vălul gros al uitărei. Mai departe autorul vorbeşte despre dările şi angaralele, cărora, după documentele episcopiei, erau supuși Hușenii și ceilalți locuitori ai țărei. Rând pe rând facem cunoștință cu aceste dări și obligaţiuni cetățenești precum:

sulgiul, ilişul, untul, bezmenul de ceară, ialovițe de
siliste,
braniste, care împărăteşti, bile, seice, camâna etc.
etc.

Innainte de a vorbi de comerț și de cauzele decăderei
lui, scriitorul caută să familiarizeze pe lector cu vechile
monede, cari circulau în ţară!). La finele capitolului se
vorbește de un articol de negoț anume mierea în raporturile noastre politice şi comerciale cu imperiul turcesc
(pag. 81—89).
II. Am spus că a doua carte a întregei opere este istoria episcopiei de Huşi. In partea întâi, autorul vorbeş
te
de data înființărei acestei episcopii, pe care o pune la
finele secolului al XVI-lea. Arată că motivul înființărei
acestei episcopii «n'a putut fi altul decât înlesnirea privegherei şi administraţiei bisericești în partea de răsărit
a
țărei care eră mai mult amenințată de mahomedanism».
Mai jos înserează uricul lui Ieremia Movilă, prin care acest
domn hărăzește pentru prima oară mai multe moșii spre
întreținerea episcopiei de Huşi,—«nou zidită (adică creată,
înființată) sânta episcopie de Huşi» —anul 1592. La început
, e-

parhia Hușilor se compuneă

din: 1) ținutul Fălciului din

dreapta și din stânga Prutului cu reședința în Fălciu; 2)
ţinutul Lăpușnei, partea ce rămăsese după luarea Tighin
ei cu
cele douăsprezece sate de către Turci, 3) ţinutul Orheiul
ui,

4) ținutul Sorocei cu reședința în Soroca situată pe ma-

lul Nistrului. In cursul timpului însă, întinderea acestei
eparhii a suferit multe schimbări. Cea mai însemnată schimbare a fost aceia de la 1812, când Basarabia fu luată
de
Ruși, iar cea din urmă s'a petrecut la 1879 când judeţul
Cahul trecă din nou în stăpânirea Rușilor. In ordinea ierarhică, episcopul de Huși venea după episcopul de Rădăuţ
i,
iar acesta după episcopul de Roman. In partea doua
a.
acestei cărți, autorul vorbește despre episcopii, cari
s'au
1) Precum: ortul, galbeni ungureşti, taleri, Horinţi, costande
le, potronici, lei
bătuţi, zloți, ruble, aspri, tulți, copeicile, şălanul și
pungile de bani.
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perindat ca titulari sau locotenenți la scaunul episcopiei
de Huși. Face biografiile și studiează activitatea fiecăruia
după datele și documentele episcopiei. Termină cu al
XXIV-lea episcop Calinic Hariupoleos, care a administrat
ca locotenent eparhia Hușilor până la anul 1870, urmându-i Melchisedec. Urmează apoi o tablă cronologică a episcopilor de Huși cu domnitorii contimporani !or. Din
cauza lipsei de date, Melchisedec vorbeşte prea puţin de
unii episcopi, alteori nu precizează bine nici anii păstoriei
mai cu seamă la cei dintâi. O adevărată monografie rezervează insă lui Inocentie, care a păstorit episcopia 30
de ani și patru luni, numindu-l cu drept cuvânt părintele
acestei

episcopii.

III. Partea ultimă a operei, numită de autor apendice se
compune din opt monografii independente una de alta:
1) Wofiuni istorice relative la istoria

limbei

române

Des-

pre această monografie vom vorbi la capitolul «Incercări
filologice.
2) Despre cronologia noastră veche și nouă, în care a-

rată că până în a l-a jumătate a secolului al XVIII-lea,
anii s'au socotit la noi dela Adam și numai dela această

din urmă dată s'au socotit dela nașterea lui Cristos.
3) A treia monografie tratează cestiuzi arheologice, îs/orice, geografice precum: cetatea Crăciuna de la piciorul
muntelui Vrancea, Cetatea-Nouă sau Novogradul dela Roman, genealogia lui Ștefan cel mare, satul Ciorteşti din
Vasluiu, satul Gârla Vlădicăi pe Prut, în ținutul Fălciului;
noțiuni filologice: mosezi-moșneni, fântână-fântânari, budăbuda, bezmen, râzași, voevod, etc. (pag. 99—106).
4) Episcopiile de. Roman și Rădăuți și episcopii de cari
a găsit amintiri în documentele episcopiei de Huși și în

alte monumente

istorice (pag. 106—148).

5) Eparhia Flotinului și a Chișinăului.
(148—151) autorul face pe scurt istoricul
din Basarabia cu schimbările suferite în
potrivit fluctuaţiunilor politice dintre ani

Pe patru pagini
bisericei române
administraţia ei
1718—1864.

(9 Eparhia Priolaviei în care capitol face istoricul acestei eparhii înființată pentru creștinii aflători pe pământ

românesc supus însă direct Turcilor;
storilor acestei eparhii.

stabilirid și șirul pă-
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7) Dubăsari. Sub acest titlu, autorul
vorbește despre
acel târgușor român de pe malul stâng
al Nistrului, stăruind mai ales asupra dependinței lui
bisericești.
8) In partea ultimă a apendicelui, vorbește
despre a7/eria titulară în Moldova.
Cronica Flușilor e cea mai însemnată
lucrare istorică a
lui Melchisedec. In ea se oglindesc toate
calităţile sale de

bun

istoric, dar și defectele

despre

cari am vorbit

mai
sus !) și cari persistă în mai mică măsură
în lucrările ulterioare ale lui. In genere, scrierea aceasta
se distinge printr'o mare bogăție de noțiuni istorice
relative la trecutul
poporului român. Documentele slavonești
sunt reproduse
cu îngrijire, și, abstrăgând foarte puţine
inezactități 2), sunt
bine și corect traduse. In această scriere
a aderat Melchisedec mai întâi la părerea nefundată
asupra autenticităţei
Cronicei Îni Fluru, asupra cărei opiniuni
n'a mai revenit,
deși a mai fost preocupat de această
chestiune și mai
târziu). Relativ la partea tecnică
și externă a lucrărei,
Hașdeu a observat, în critica ce i-a
făcut 4), că Melchisevorbește în Apendice de omu; re scibili,
Intradevăr, cele opt
monografii din Apendice, Melchisedec
mai bine făceă dacă
le publică în broșuri separate pe cele
mai mari, sau ca
articole de revistă pe cele mai mici.
B. Notiţe istorice şi arheologice (320
de pagini).În acest
5
op, Melchisedec reproduce cu multă
îngrijire inscripțiunile
vechi slavonești, greceşti și româneșt
i săpate pe pietrele
mormântale, pe clopote, pe cruci,
pe diferite vase sacre
și pe păreţii numitelor mănăstiri și
biserici. Inscripțiunile
slavonești și puţinele grecești sunt
însoțite de traducerea
în românește și de diferite explicări
istorice și filologice.
La capitolul fiecărei mânăstiri și biser
ici dă lista odoarelor preţioase, vechi şi moderne, prec
um: epitafe sau aere,
1) Pag. 84—86,

1) De exemplu: Zicerea Plemianihăi,
luându-se după semnificaţia ei din
ruseşte, Melchisedec a tradus-o prin
sepot de frate sau de soră (pag. 20),
când în paleoslovenica înseamnă rudzuie
peîn genere. (Haşdeu în Ziarul Traian,
no. 4, pag. 15).
3)

Vezi

Scrisoarea

adresată

lui Melchisedec

de d-l Gr. Creţu, care-i spuneă
că între ceice combat autenticitatea
numitei cronici e şi M. Cogălniceanu
«care
mi-a spus că a constatat împreună
cu Laurian că acel manuscript eră
fiert in
zeamă de fasole ca să pară vechiu»
(Corespondenţe pe 1882),
1) Ziarul

Traian,

n=rile

4,5,6şși

7.

—
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icoane,

Descrie amănunţit forma

și numele donatorului.

candele,

acestor

chivote,

veşminte

etc.

odoare arătând vechimea

Manuscrisele și cărţile

aflate prin

bibliotecile acestor monumente sunt menționate, descrise
și comentate !). In privința aceasta e caracteristic faptul,
că manuscrise, documente, cărți și odoare prețioase se găsesc mai mult pela mânăstirile neînchinate; cât privește

mânăstirile

foaste

închinate,

ele

sunt

mult mai sărace, de-

oarece tot tezaurul de anticități a fost parte pretăcut,
parte nimicit, iar resturile ascunse de cei din urmă egumeni în timpul secularizărei și transportate în Orient, împreună cu documentele moșiilor. Dupăce descrie forma
și arată conținutul manuscriptelor, Melchisedec reproduce

bucăţi întregi din ele, dacă interesează din puntul de ve-

dere literar. Astfel la pagina 41—47, reproduce dintr'un
manuscript, aflător în biblioteca mânăstirei Agapia Cuvânt
cătră cela ce va să fie călugăr, ca o bucată literară călugărească din secolul al XVIII-lea. Deasemenea reproduce
și însemnările de pe cărțile vechi făcute de foştii lor po-

sesori.

In

bibliotecile mânăstirilor se află

tot

felul de acte,

din cari Melchisedec reproduce pe acelea ce au mai multă
valoare istorică. Astfel la pagina 98—101, reproduce un
document al Vrâncenilor din anul 1445, dela Stefan Vodă
fiul lui Alexandru cel Bun. Textul original slavon e reprodus paralel cu traducerea română.
La pag. 106—108, reproduce circulara ierarhilor Moldovei din anul 1834, prin care se prescrie preoților din
țară mai multe regule contra abuzurilor ce se comiteau
la săvârșirea căsătoriilor. Această circulară episcopul a găsit-o în biblioteca mânăstirei Vizantia. In biblioteca mânăstirei Agapia, a găsit două importante acte relative la

reformarea mânăstirilor

de

maici, la adunarea

lor

din

mâ-

năstirile cele mici la două mai mari, la înființarea de școale
pe la mânăstirile de maici și. la înființarea seminarului din
Socola. Aceste acte-—anaforaua divanului Moldovei sub-

scrisă de mitropolitul
lexandru Moruz—sunt

Veniamin şi crisovul domnului Areproduse la pag. 48—59.

*) Nu aminteşte pe cele din biblioteca mânăstirei Neamţul, deoarece a vorbit despre ele în Hevista pentru istorie, arheologie şi filologie. an. 1884, fascic.
|,
pag. 140, No. 91.
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Afară de două testamente, dintre cari unul al lui Solomon Bârlădeanul pentru înzestrarea mânăstirei Bogdana
din județul Bacău, (reprodus la pag. 116—119) și altul al
Spătarului Ilie anachi și al soţiei sale Teofana, pentru înzestrarea mânăstirei Răchitoasa din județul Tecuci (reprodus la pag. 297—299), celelalte acte, în număr de 9,
ce mai sunt reproduse se referă la închinarea respectivelor mânăstiri ?),
Vorbind

de

mânăstirea

Trei-lerarhilor,

Melchisedec

se

oprește la două cestiuni istorice în strânsă legătură cu acest monument: Colegiul vasilian și. Sinodul ţinut lalași
în 1641. Vorbește pe larg de două persoane principale
ce reprezentau în secolul al XVil-lea cultura și ortodoxia
în Orientul Europei: Petru-Movilă, mitropolitul, Chievului
și Vasilie Lupul, domnul Moldovei (pag. 188-—229).
Insistă mai mult asupra mânstirilor și bisericilor, despre
cari nu se scrisese mai nimic până la dânsul. Vorbește
de forma și stilul arhitectonic în cari sunt zidite, precum

'Şi impresia ce fac ele vizitatorului.

Stilul lui Melchisedec

capătă accente de mâhnire și de revoltă, când vede că
unele mânăstiri s'au ruinat cu totul ne mai îngrijind nimenea de ele. lată ce zice de mânăstirea Mira din jude-

țul Putna, (pag.
«Cu

un

115):

cuvânt, mânăstirea

Cantemirilor

este

cu totul

devastată

şi părăsită. Sufletul vizitatorului se umple de o mare tristețe; te
turbură și simţul religios turmentat de batjocura monumentelor religioase, ce ne-au lăsat strămoșii cu atâta dărnicie, Și Simțul pa-

triotic, văzând monumentele istorice, cari sunt destinate spre a eterniză memoria oamenilor celor mari ai istoriei noastre,—disprețuite şi predate nimicirei nu de către invidia străinului, ci de însuși
conducătorii României, cari seamănă a nu aveă nicio simpatie şi niciun
respect către memoria bărbaților celor mari, cari ne-au lăsat această

țară și ne-au format această nație, cu al cărui nume ne fălim noi
astăzi.: Ce civilizaţie ipocrită! Ce cultură deșuchiată este aceia, cu
care „se fălește generaţia actuală a României! Devastarea, părăsirea,
pustiirea și dărâmarea mânăstirilor foaste închinate, todeauna va fi
O pată neagră pe fruntea oamenilor noştri de stat, cari au fost, sunt
1) Anume: a) actul de închinare al m-rei Dobrovățul, pag.
tul de inchinare al m-rei Probola, pag. 157—161 şi 162.—16%;
pag. 232 —236; d) al m-rei Bărboiu, pag. 262—265; e) al m-rei
281; f) al m-rei Răchitoasa, pag. 299—300, 3u0—3014 și 302Precista. din. Focşani,

315 și i) al m-rei

pag.

308 —310;

h)

al m-rei

Precista din

Teodoreni din Burdujeni, pag. 318—318.

138—139:
c) al m-rei
Galata, pag.
204; g) al

b) acGolia,
279—
m-rei

Galaţi, pag.

312—

Ne
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și vor fi în fruntea țărei, cu monumentele

noastre ruinate; și tin

puternic motiv pentru călugării străini. de a le reclamă, cu testamentele fundatorilor în mână, la ocaziuni favorabile lor și nefavorabile nouă. Ne mai fiind mânăstiri, ele totuş trebue să existe ŞI
să perpetueze memoria marilor lor fundatori, şi să servească de
centruri de cultură, şi de binefacere pentru poporul român, pentru
copii lui, pentru bătrânii lui cei lipsiți de orce milă, pentru bolnavii lui, pentru soldaţii infirmi, pentru industria națională, etc.s-

In scurt, această carte a lui Melchisedec e un bogat izvor
de informaţie istorică și e scrisă cu mult simț patriotic.
C. Biserica ortodoxă în luptă cu protestantismul.
Lucrarea aceasta a fost prezintată ca memoriu Academiei române în anul 1890, şi e împărţită în cinci părți.
In prima parte arată mijloacele întrebuințate de protestanți
în secolul al XVll-lea de a atrage biserica ortodoxă la
doctrina lor. Reproduce după doctorul Aymon !), teolog
calvin, Confesiunea ortodoxă atribuită lui Ciril Lucaris, pa'triarcul Constantinopolei. Această scriere îmbibată de spiritul doctrinei calvine cuprinde 18 articole și 4 întrebări
cu răspunsuri relative la Sânta Scriptură.
In partea II-a, expune luptele date simultan atât de protestanți cât și de catolici de a atrage fiecare în partea loi
biserica ortodoxă. Principalul reprezentant al protestanţi-

lor, Martin Crusius sau Craus, profesor de literatura greacă
şi latină la: Academia din Tiibingen, a întreținuto corespondență asiduă cu patriarcul Ieremia în scopul unirei, dar
fără rezultat. Din partea bisericei papiste, lupta a fost condusă de Grigorie al XIll-lea, care s'a suit pe tronul papal odată cu patriarcul Ieremia al II-lea. Ceice au suferit
mai mult din aceste lupte au fost patriarhii ecumenici, cari
erau puși și depuși după intrigile atât ale iezuiţilor cât și

ale ambasadorilor
peripeţiile

protestanți.

Toate

corespondențele

și

acestor lupte sunt împrumutate de Melchisedec

din opera învățatului rus Ivan Maleșevsky întitulată 4/e4sandriiskii Meletii Pagasi, unde
pag. 204 —290.

sunt: descrise

pe larg la

1) Monumenis aulhentiques dela religion des Grecs, pag. 337 etc.
Const,

C. Diculescu,

Studiu

asupra

vieţei şi activităţei episcopului

Melchisedec.

—
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In partea Ill-a Melchisedec face, biografia lui
Ciril Lucaris. Istoricul păstoriei și al vieței pline
de sbucium a
acestui prelat e făcut după istoria bisericească
a lui Meletie al Atenelor (tom. III, sec. XVII-lea, pag.
164—167),

Vorbind
sedec

de originea confesiunei pseudo-lucariene, Melchi-

rămâne

la părerea, că această

carte

uu

poate

fi

opera lui Ciril.
Dupăce arată împrejurările cari, în acel timp de
lupte
religioase, au determinat pe mitropolitul Chievului
de a
compune în formă catehetică o amănunțită expunere
a

dogmelor bisericei ortodoxe, face istoricul celor două
Si-

noade,

ținute unul la Constantinopol

lași în 1641. Tăcerea

cronicarilor

în 1640 și cellalt la

și lipsa totală de do-

cumente românești privitoare la acesta din urmă
au fost
acoperite cu succes de Melchisedec prin izvoare
străine,
grecești și rusești!), aruncând astfel lumină asupra
uneia
din cele mai însemnate epoci din istoria bisericei
române.
In partea IV, face o ochire asupra protestantismului
și
în special a calvinismului în țările române, Muntenia,
Moldova și Transilvania. Această ochire istorică o
începe cu
jumătatea secolului al XVI-lea, când pentru prima
oară
protestantismul a devenit cunoscut Românilor și o termină
cu descrierea celui de al doilea Sinod ținut la lași în 1645.
In partea V, vorbeşte despre ultimul Sinod ortodox
contra protestanților, așa numitul Sinod de Ierusalim ținut
însă
la Betleem în anul 1669 sub președința patriarcului
Dositeiu. După acest Sinod, protestanții au mutat luptele
lor
de pe tărâmul bisericesc pe cel politic.
In privinţa unirei bisericești între diferitele confesiuni
creștine, Melchisedec conchide, că aceasta este imposibilă
„..) a) Patriarcul

Dositeiu al Ierusalimului în prefața sa dela cartea lui
Meletie Sirigul contra calvinilor face în scurt istoricul Sinodulu
i acesta dela lași.
b) Acelaşi

patriarc în opul său

Awîexa

cap. 1U, vorbeşte de Vasile Lupul, de Petru
c) Patriarcul Nectarie, în epistola adresată

asemenea, notițe despre Petru
d) Meletie al Atenelor (1661
sec. XVII, pag. 1—8) vorbeşte
e) Colecţia nouă şi cea mai

Iifhos,

pag. 1171, cartea XI,

Movilă şi de Sinodul dela Iași.
ortodoxilor din toată lumea, dă,

Movilă şi Sinodul din laşi.
—1714) în /sforia bisericească a sa (tom. III,
despre aceleaş chestiuni,
amănunțită a sfintelor Sinoade. Tom. II, dela

anii dela Crist 449 până la 1643, tipărită în anul 1762, pag. 1009
(Tov tepâv
Îyiâtoy văz ai Darphenrizi) Înderi, râuos debrepos. An Izovs
Nat
0705 449 apt Erovs 1643).
Î) Mitropolitul

Macarie,

istoricul bisericei ruse-—-tom.

XI, pag. 591—594.
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astăzi. «Aceasta provine—zice el—din cauza mândriei naționale și culturale, din cauza împoncișărei intereselor și

tendințelor

politice, pe care

voește a aveă
diferentismului

le urmărește fiecare stat, care

biserica unealta sa politică; din cauza inreligios, ce a copleșit omenirea în veacul

nostru»,

Prin

această

scriere,

Melchisedec

se ridică

dela

cercul

restrâns al istoriei bisericei române la o sferă mai largă
a științei în care, prin felul cum tratează chestia ce 'studiază, dovedeşte cunoștințe întinse și chemare la studiu
pe acest teren: la istoria universală a bisericei creștine.
D. Inedite, In afară de lucrările istorice analizate, Melchisedec mai are multe alte lucrări istorice tipărite, cari
se pot vedea în lista complectă a lucrărilor lui pe care o

dăm mai jos?).

Dela Melchisedec însă a mai rămas un bogat materia]
istoric strâns de el cu asiduitate pentru alcătuirea lucrărilor ce-și pusese în gând să le facă, dar pe care n'a avut timpul să-l prelucreze cu totul?). In mare parte acest
1)
2)
A.
trei

Vezi anexa A.
lată pe scurt cuprinsul acestui material în mai multe dosare:
DOSARUL 1 are o grosime de trei degete și e format din următoarele
caete:
.

a) Caetul XI, Mitropoliții.

b) Caetul VI, Cerul.
c) Caetul VIII, Pazriarhii în Moldova,
B. DOSARUL II, grosimea de 1!;, degete, abstrăgând

prinde

patru

caete:

foile nescrise. Co-

a) Caetul IV, Morala şi desciplina bisericească
b) Caetul IX, Nevoinţele pentru apărarea credinţei
c) Caetul

X,

Papisnul

şi Luteranismul

d) Caetul VII, Nenorocirile bisevicei.
C. DOSARUL III, grosimea de 2 degete, are un singur caet:
a) Caetul III, Cultura. CărHile bisericeşti. Părbaţii însemnați pentru biserică. În caetul acesta sunt anexate două cuvinte vechi în original căpătate dela m-rea Neamţului, un document din 1815 şi
trei n-re,

din

Foac pentru

minte, inimă

şi literatură,

D. DOSARUL IV, grosimea de 1!/, degete, are un singur caet:
a) Caetul |, Material privitor mai mult la istoria generală a Românilor, coprinde următoarele capitole: 1) Dacia” creştină, 2) Date
relative la Cronica mitropoliei Moldovei, 3) Inceputul bisericei bulgare, 4) Românii şi Bulgarii etc. In acest caet, sunt anexate două
broşurele tipărite, trei n-re din Foae pentru uiinte, inimă şi literatură, şi o copie veche (1779) după un document, găsită de Melchisedec în m-rea Neamţului.

E. DOSARUL V, grosime 2!/, degete, are tot un singur caet:
a) Caetul V, Mânăstirile. Există în acest caet și o mică broșură.

F. DOSARUL VI, grosimea 11/, degete:
a) Caetul Il, Seminarul Socola. Are de asemenea

anexată o broșură.
7,
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material istoric, a devenit inutil pentru cercetătorul
istoric
de azi, fiindcă a fost publicat în lucrări apărute
în timpul din urmă. Utilizabile însă rămân relațiunile
culese de

el de prin isvoarele ruseşti, cum și fragmentele din
con-

dica sfântă a mitropoliei

Moldovei, azi pierdută.

E. Descrieri de biblioteci. Melchisedec eră un distin
s

bibliofil. Gustul său ales în lucrurile de
din descrierea plină de interes făcută
unor biblioteci însemnate române.
a) In Revista pentru istorie, arheologie
vol. II, p. 129-143), a publicat Catalog

acest fel se vede
de dânsul asupra

și filologie (anul |,
de cărțile sârbesti

si ruseşti, manuscrise vechi ce se află în biblioteca

mânăstiș ei

Neamțului. In acest conspect, prelatul descrie amănu
nțit
forma celor 106 manuscripte slave din biblioteca
mânăstirei Neamțului. Arată cuprinsul fiiecăruia Și
reproduce
notițele româneşti precum şi pe cele slave
în traducere
română, dintre cari unele interesante pentru istoria
țărei.
b) In aceeaș revistă (anul II, vol. IV, p. 700-713 şi
urmare

în vol. V, anul III pag. 142-152), Melchisedec
a scris despre
Biblioteca d-lui D. Sturdza dela Miciăușeni.
Această amă-

nunțită dare de seamă Melchisedec a împărțit-o
în două
secțiuni. În partea I, a ales 12 din cele mai
însemnate
documente ale Miclăușenilor, le-a reprodus pe
două coloane: slavoneşte și românește, în traducere
făcută de
dânsul. La urmă, din documentele reproduse trage
ca con-

cluziuni câteva noțiuni

istorice precum:

Numirea

satului

Miclăușeni derivat de el din Miclăuș, care pe timpul
lui Alexandru cel Bun, adică la începutul secolului
al XV-lea a
fost dvornic și pentru serviciile sale, Vodă i-a
dato parte
din locul domnesc, care apoi s'a numit după
numele primului posesor Miclăuș, Mic/ăușeni. Numele Miclă
uș e forma
maghiară a numelui Nicolae. Această formă de
nume ne

dă a înțelege că Miclăuș emigrase din provinciile ungar
e

în Moldova

sau

grase în Moldova

poate

pela

se trăgeă

G. DOSARUL VII, grosimea de 2 degete:
a) Caetul XII, Bpiscopiile.
H. DOSAR NENUMEROTAT, grosimea 1!/,

mitropoliei

|, DOSAR

adaose

Moldovei.

NENUMEROTAT

și îndreptări

dintr'o

familie

ce emi-

mijlocul secolului al XIV-lea, sub

degete: Materia! pentru Cronica

cu foile necusute, 3 degete grosime; coprinde

la unele din cele precedente.

—
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conducerea voevodului Bogdan din Maramureș. După această
notiță, urmează câteva noțiuni istorice asupra târgului din
apropiere numit „ScZiai etc.
In partea II, descrie cărțile vechi din biblioteca d-lui
Sturdza, tipărite și manuscrise, românești și slavone, în
număr de 68.

$ 73. Partea filologică din scrierile dui Melchisedec,
Am văzut că Melchisedec s'a manifestat în istorie ca
un om de știință în adevăratul înțeles al cuvântului. Diferitele notițe și interpretări din scrierile sale istorice dovedesc însă, că el mai erâ și filolog ager și cu mult bun
simț, întrun timp când la noi această știință eră încă în

faşă, Ca filolog, Melchisedec eră contra curentelor exagerate
de prefacere în cultivarea și desvoltarea
timpul său luase proporțiuni îngrijitoare.

limbei,

cari pe

Precum ia noi—zice dânsul— mulţi din literatorii români tind
fără trebuinţă a latiniză și franţuzi limba română falşificând bazele
ei istorice şi filologice,

tot așă în timpurile

tori bulgari, ademeniţi de cultura
din

copilărie, fiindcă Şi- au

din urmă, mulți

litera-

limbei ruseşti şi deprinși cu

făcut în ea studiile

ea

lor, tind a rusifică

limba lor naţională şi în formele gramaticale şi în pronunție. Aceasta
este la noi ca şi la ei o direcție greșită. Limba națională trebue
cultivată pe bazele ei proprii atâl istorice cât şi filologice, după
cum, veacurile au format-o. Precum Românii nu pot și nu trebue
să devină Francezii Orientului, tot aşă Bulgarii nu pot şi nu trebue să devină Ruşii din Sud. “Aceste direcţii foarte greşite în cultura naţională nu sunt progres naţional, ci piedică adevăratului pro-

gres național şi în cultura limbei, şi în desvoltarea puterilor proprii ale poporului,

culturale

şi morale“ D,

Incercările filologice ale lui Melchisedec sunt împrăștiate

în operile sale istorice mai ales în Cronica Zlușilor, Cronica Romanului Şi în Wotițe istorice și arhiologice
la 48 de mânăstiri și biserici.

de pe

Cea mai însemnată încercare filologică a sa e o monografie întitulată:

A) Noţiuni relative la istoria, limbei române intercalată în apendicele Cronicei Flușilor. (pag. 1-97). In această
1) Călătoria în Bulgaria, în Rev. ist, fil. şi arheol. an. II, vol. IV, pag. 528.

—
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monografie, învățatul episcop analizează mai întâi aserțiunea lui Dimitrie Cantemir despre întroducerea limbei slavone în Moldova. După opinia numitului principe, slavona
s'ar fi întrodus după consiliul dela Florența (1439), sub
domnia lui Alexandru cel Bun şi astfel acest domnitor
«s'a făcut urzitorul cel dintâi al barbariei în care se
află
Moldova acum» 1). Melchisedec zice că din toată afirmaţia

lui Cantemir un singur lucru e adevărat, anume că limba

slavonă întrodusă la Români i-a ținut în barbarie. Celelalte afirmaţiuni nu-s adevărate din motive cronologice.
In Arhiva istorică (tom. |, £. 18, n—2. 19), zice autorul, se publică un ispisoc slavon dela Roman Vodă, anul
1392, Martie 30—deci, iată un document slavon mai vechiu
cu 48 de ani decât sinodul florentin. După amintirea a-

cestuia, Melchisedec reproduce în originalul slavon un alt
ispisoc dela Alexandru cel Bun din 1407 *), deci cu 33

de ani mai vechiu decât Sinodul dela Florenţa. Nu numai
atât, dar comparând data ținerei conciliului florentin-—1439
—cu aceia a morței lui Alexandru cel Bun vedem că acesta murise cu doi ani mai nainte 3). Continuând, autorul
reproduce mai multe urice slavone din timpurile următoare,

însoțindu-le de

traducerea română

și face o importantă

reflexiune: «Dacă cineva ar puteă adună toate zicerile și
frazele române ce se găsesc răspândite prin documentele
slavone, ar puteă formă un bun lexicon de limba română,
cum eră ea în gura poporului, pecând cartea românească

eră cea slavonă.» 4) Dă el însuși modele cum ar puteă fi
tăcută asemenea lucrare. Percurgând mai departe această

monografie, dăm

de o eroare

capitală a operei sale filo-

logice. E vorba de susținerea autenticităței faimosului /zvo

al spătarului Clăndu, cărei erori a căzut victimă nu numai
Melchisedec ci și Eliade, Ion Maiorescu, Arune Pumnul,
Bolintineanu, Bariț, N. Ionescu, V. A. Ureche, Gr. Vizanti.
din

1) D. Cantemir, Descrigtio Moldaviae, ultimul capit.
2) Acest ispisoc îl copiase Melchisedec din Jurnalul
Odesa,

când

eră

student

la Chiev.

Societăţei

arheologice

3) Ideile acestea au fost reproduse în urmă de toţi cari s'au ocupat
subiect, fără să mai amintească pe celce le-a emis întâi: Ureche, cu acest
Schițe de
istoria limbei şi lit. rom, pag. 35; Lăzărici Isţ. limb, ron,
pag. 34—35; A. Densuşianu, /sforia linibei române pag. 79 (an. 1894).
:) După Melchisedec, romanistul Diez arată din nou necesitate
a unei ase-

menea

lucrări

întreprinsă

ceva

mai

scrierea sa <Cuvente den Bătrâni»

târziu

şi dusă

la bun sfârşit de

1818—1879—1881,

Bucureşti.

Haşdeu

în

—
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Intrucât s'a demonstrat până la ultima evidență falșitatea
acestui izvod, e de prisos a mai vorbi aici de el?)
Incepând cu anul 1526, autorul urmăreşte an cu an lupta
dintre limba română și cea slavonă, atât în cancelaria domnească, cât și în vieața privată și în literatura propriu zisă.
Vedem de aci, cum unii domnitori țineau morțiş la tradițiunile slavone, pecând alții mai puţin frocogsifi în aceă limbă cedau de nevoe limbei române. Melchisedec dă pretutindeni mostre de limbă românească veche cu preterință
documente originare din Huși, le însoțește de observațiuni

şi note filologice

și ne plimbă

astfel până

la jumătatea

secolului al XVIII-lea, unde oprindu-se trage următoarele
concluziuni: 1) Că până la începutul secolului al XVIII-lea,
limba română eră limba vorbitoare a poporului: că în ea
se scrieau și lucrări private ale persoanelor ce nu știeau
altă limbă sau ale oamenilor învățați, cari se conduceau
de sentimentul iubirei de patrie, cum a fost buneoară vor-

nicul Ureche; 2) Că limba oficială

a curței

domnești în

care se da ordinile administrative, sentințele judecătorești,
uricile sau hrisoavele precum și limba cultului și a bisericei eră cea slavonă; 8) Că și particularii până și simplii
răzași în daraverile lor, în înscrisuri de vânzări și cumpărături se serviau bucuroși de limba slavonă, îndată ce se
găseă între ei un știutor de a scrie actul in slavoneşte;
4) Că limba slavonă, în timpul de dinaintea lui Vasile Lupu
se stricase foarte mult fiind robită tot mai mult de spiritul
limbei române. Aceasta dovedește, că pe atunci, slavonismul se păstră numai ca o rutină de cancelarie, nicidecum
ca o necesitate. Logofeţii nu mai învățau această limbă
la vreo școală, ci numai din practică, din care cauză ei își
formase o slavonească a lor proprie, pe care cu tot dreptul o putem numi s/avonzo-română.

La anul 1643, Mitropolitul Varlaam tipărește în lași prima
carte bisericească în limba română, Carze românească de
învățătură la duminicile de preste au și la praznice împărăteşti
și svănfii mari. Ca probă de limba lui Varlaam și ca un
1) Peripeţiile amănunțite ale acestui proces
următoarea bibliografie: a) Papadopol-Calimac

științific se găsesc mai ales în
Analele Academiei române, seria

II, t. IV, p. 97, an 1882; b) Gr. Tocilescu în Revista pentru istorie, arheologie

și filologie, an Il, vol. III, pag 468 şi urm.; c) |. Tanoviceanu, Probe nouă de
falşitatea îzvodului lui Clănău, în rev. Arhiva pe 1882, pag. 470 şi urm. etc.

—

102—

document istoric pentru literatura română, Melchisede
c reproduce prefața acestei cărți intitulată Cuvânt împreună
cătră
Zoată semenția românească. După Vasile Lupul, urmează
o
adevărată secetă literară până pe la 1680 când
apare
Dositeiu, care e cel dintăiu prelat care a lucrat
pentru
românizarea cultului. Melchisedec reproduce multe
bucăți
din literatura bisericească a lui Dositeiu. Trece apoi
în sec.
al XVIlllea, când pe bieţii dascăli și preoți români
a că-

zut altă beleă: pelângă slavonește, trebuiau să înveţe
și
unele cântări grecești. La începutul acestui secol, limba

slavă decăzuse cu totul. Ca o probă cât de mult eră
ignorată această limbă, Melchisedec reproduce din manusc
risul
lui Popa Toader dela Bodești, o rugăciune în slavon
ește, pe
care preoții o citeau femeilor. Inceputul acestei rugăci
uni
îl dăm

aci

numai

în traducerea românească:

«Doamne,

[i-

suse Cristoase, al lui Dumnezeu pe muntele Rărăul
în
chivotul lui Noe. Doamne, Dumnezeul meu, ce mai
lăsat,
atunci D-l Dumnezeu a trimis la ea îngerul la aceast
ă ne-

vastă

și zi: Lazăr,

Lazăr,

Lazăr,

Aci se termină monograiia
ptat să ni se desfășoare mai
nismului și primirea definitivă
lariile Statului și în serviciile

ilivanca,

ilivanca.....

aceasta, deşi ne-am fi aşteclar ultimele zile ale slavoa limbei române în cancebisericești.

B) Limba slavonă cultivată, în țările române. Deși stu-

diată sporadic de tot, cestiunea aceasta poate
formă un
alt capitol din opera filologică a lui Melchisede
c. Ideile
relevate de Melchisedec asupra acestui subiec
t sunt cam
următoarele: Cu căderea imperiului bulgar
de peste Dunăre a decăzut și literatura bulgară și cu
încetul s'a nimicit luându-i locul cea greacă în biserică,
și cea turcă în
politică. Limba slavonă însă a continuat a fi
cultivată mult

timp la Românii de dincoace de Dunăre, atât în
biserică

cât și în Stat. Cultivată pe un teritoriu străin
și de un
popor de altă origine, această limbă şi-a pierdu
t încetul
cu încetul caracterul vechiu slavon adoptând
forme gra-

maticale

române,

cuvinte

şi expresiuni

române. Astfel, de

multe ori, în documentele slave, se găsește
forma genetivului pusă în locul celei de dativ Și viceve
rsa !), imitân') Astfel dativul e pus în locul genetivului

într'o mărturie

hotarnică din a-

—
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du-se limba 'română, în care genetivul și dativul au o formă
comună. Intr'un hrisov dela Petru Rareș, 1539, Martie 17,
găsim expresiunea 4a4o da est formată aidoma după cea
românească ca să fie (Cron. Rom. |, pag. 163). Fiindcă
în limba română, la modul conjunctiv, timpul prezinte, persoana |Il dela amândouă numerile, sunt identice: să vie, să
meargă etc., scribii slavoni întroduceau această identitate și
la formele corăspunzătoare din slavonește: da priideţ, da bu-

det, în loc de da priidut, budut (/bidem, pag. 243, aceiaş carte
domnească dată de Stefan Tomşa). Apoi întâlnim cuvinte
formate după echivalentele românești: fai format din
fakă «iar», dupăcum românul zarâși e din zar (ibid.), zakojaere. «asemenea» în loc de /ak0jdg; finalul re amintește
pe cel din românul asișderea (ibid. pag. 150). Afară de
oarecare fraze stereotipe, curat slavone—precum începutul
hrisoavelor cu titlul domnesc și finitul cu blestemul și cu
formele de cancelarie—tot coprinsul este compunere a
scribilor români prin așezarea cuvintelor slavone pe urzeaia limbei române cu totală nepăsare de sintaxa slavonă și chiar cu adoptarea
de expresiuni şi forme române
precum:

zezof, nepoată, unchiu,

hotar,

Gostileștilor și Bâh-

nenilor. Asttel s'a format o limbă slavă proprie țărilor române sau mai drept româno-slavonă, care reprezintă epoca
decadenței acestei limbi şi pentru noi apropierea epocei
de cultivare a limbei române.
C) Etimologii Dacă admirăm la Melchisedec o pătrundere ageră în chestiunile de filologie generală, trebue să
observăm că în chestiuni de filologie specială şi mai ales
în etimologii, soluțiunile propuse de el n'au fost todeauna
fericite. Melchisedec s'a ocupat cu etimologia anumitor cuvinte, pe cari le-a întâlnit în documentele studiate de el.

Atari cuvinte sunt nume

de localități, de persoane și mai

rar nume

mai

comune.

Dăm

la

vale

câteva

din

aceste

Observaţiunile

făcute

etimologii:

a) Rusovlahia

şi Ungrovlahia !).

nul 1604, dată de episcopul Agaton de Roman etc. (Cronica Rom. 1, pag. 235);
apoi intr'o carte domnească dată de Stefan Tomșa (circa 1614), găsim genetivul asimilat dativului: pred ofsu molebniku—înaintea părintelui și rugătorului
(ibid. pag. 245).
,
1) Cronica Romasului,, 1, p. 62. Ultima opinie însă a fost dată de D-l Onciu
în Titlul lui Mircea cel Bătrân, în convorbiri literare an XXXV p. 1017 urm.
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de învățatul prelat asupra acestor
cuvinte nu constitue
ceiace numim etimologie, ci arat
ă mai ales motivele cari
au dat naștere acestor termeni,
Innainte de Melchisedec,
a căutat să deă o esplicare acestor
numiri contimporanul
său Hașdeu în /sforia critică a
României, fascicola IV p.

337. Haşdeu explică

numele

vei în actele patriarcale

aceia

că încă

de

pela

de Rusovlahia,

dat Moldo-

dela finele secolului XVI-lea, prin

1388,

Pocuția, provincie rusească a

Galiției ar fi fost cedată Moldovei
împrumut bănesc ce Moldova făcu
se
cipii Moldovei ar fi dat țărei
lor
întocmai precum principii Muntenie
i
țara lor Ungrovlachia, pentrucă
ar fi

de Polonia pentru un
Poloniei; de aici printitlul de Rusovlahia,
din vechime numiau
stăpânit odată o parte

din Ungaria, anume în Transilvania
— ducatele

F ăgărașului
și Omlașului. Iată ce zice Melchise
dec despre această aserțiune a lui Hașdeu: «Această
explicație a termenilor
Rusovlahia. și Ungrovlahia, orcât
s'ar păreă de savantă,
noi 0 găsim nelogică și neadmisi
bilă, Este foarte puțin
măgulitor pentru strămoșii noștri
de a-i crede atât de naivi,
încât dela o garanție provizorie fie
chiar o provincie, pentru
asigurarea plăţei unui împrumut făcu
t vecinilor să-și schimbe
numele țărei din Moldova în Ruso
vlakia; deasemenea ca
domnii munteni să născocească titlu
l de Uuerovlahia şi
să-și dea aerul de domnitori ai
Ungariei, pentrucă oarecând ar fi avut oarecari drepturi
feudale asupra unui «fragment din Transilvania cum se
exprimă d-l Hașdeu». Și
mai departe: «Originea numirilo
r Rusow/akigi Și Uugrolahia nu trebue să o căutăm
la Români; nici în împrumuturi bănești, nici în ambi
ţiuni vane și în cuceriri iluzorii. Ele sunt fabricate de străi
ni şi anume.în Constantinopole, când s'au început rela
țiunile bisericești cu Biserica Mare, după înființarea statelor
actuale românești: al
Munteniei mai întâi și apoi al Moldovei
în secolul al XIV-lea.
Bizantinii au numit aceste state româ
nești cu termeni inventaţi de ei, spre a le diferi unul
de altul. Pe unul, cu
care se pusese în legături de mai
nainte, l-au numit dela
vecinătatea lui cu Ungaria: Ungroola
hia, adică România
sau Vlahia de

cinătatea cu

vecinătatea

lângă Ungaria; pe cealaltă uneori dela
veMarea Neagră: Maurovlahia, alte
ori dela

cu Rusia:

Rsov/aZia,

Muntenia

a adoptat ca
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sacru numele de Uugrovlahia şi l-a păstrat
mult timp în
actele publice domnești, iar în cele bisericești
până astăzi,
Moldovenii însă n'au adoptat niciuna din numir
ile date
dela Constantinopole ţărei lor, și prin aceia
au făcut Şi
pe biserica constantinopolitană a părăsi numir
ile inventate de ea, încă dela începutul veacului al
XV-lea ȘI a
numi pe Moldova mai întâi Mo/dovlahia și
apoi /fo/dazia!). Mitropoliţii Munteniei din vechime aveau
relaţiuni
bisericești cu creștinii din Ungaria: ei erau pentr
u Ungaria reprezentanți ai patriarhiei, împuterniciți
de dânsa a
da acelor creștini concursul la trebuință, ca cei
mai apropiați de ei dintre ierarhii ortodoxi, și pentrucă
acei creștini erau amenințați de papiști și de alte confe
siuni eterodoxe. Calitatea aceasta a mitropoliților munte
ni e exprimată nu prin demnitatea de «a/ Ungrovlahi
ei» ci prin
cea de «Fxarh al Ungariei. si al Plaiurilor
», care datează încă din secolul al XV-lea (Acta P.
IL, 494).
b) Altă etimologie nu mai puțin interesantă dator
ită învățatului prelat şi pe care a adoptat-o mai târziu
și Haşdeu (Magnum Etym. vol. II, pag. 1711) e armindea
(transil.
armâingen) «ziua întâi a lui Maiu». După lexic
onul budan,
această numire ar derivă din latinul alimentale.
Un latinist a
derivat-o dela arma induere, iar slavistul Miklosich
o deducea

din germanul allmende

dat acestei numiri
plicarea

zicerei

«silva communis» 2). Melchisedec a

adevărata

//iznă

den

etimologie

ocurentă

plecând

intr'un

dela ex-

crisov

dela

Stefan cel Mare, din anul 1458: «/liină dena,
ziua lui Ilie.
Ințeleg că la Roman se făceă iarmoroc (bâlci
u) în ziua de
S. profet Ilie, la 20 Iuliu. Ceice voiau
să facă vânzare
în aceă zi trebuiau să plătească primăriei
sau agenților ei
o știută taxă. Zicerea //i2nă den ne expli
că și deriva-.
țiunea altei ziceri ce a rămas până astăzi în
limba română:
arminden. Îremiină Sau Îrmitnii den înseamnă
ziua /ui
Jeremia, adică ziua întâi de Maiu, când se serbe
ază Sân.
tul profet leremia» (Crop. Romanului I, p.
124).
Lămurește apoi originea istorică şi etimologică
a o mulțime de sate, orașe și localități din Moldova
precum: Rotopânești (ibid. p. 105), Șzioboreni (125), Ghind
ăoani (ibid.),
1) Vezi corespondenţa

3) Miklosich,

Bestr,

zu

Patriarhiei cu Alexandru cel Bun,

Lauil.

d. rumun.

Dialekie,

Conson.

Acta P. II 528.
|, p, 5l.

—
Dumeşti,

Bălesti

(142),
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Zărnești,

Botăsani

azi PBotosani—

dela numele unei familii vechi Bozâs, ocurentă în documentele vechi, precum într'un uric dela Ștefan -cel Mare
din anul 1488, 15 Octomvrie—(ibid. 143), Dumesti, Fărmănesti,

Groseşti (145). Intr'un document

dela Stefan Vodă

fiul lui Petru Rareș ocurge numirea Visneufi asupra căreia învățatul episcop face următoarea observaţiune: «Aici
se înțelege un pârâu. Dar arată la o numire de sat cu
numele acesta. O mulțime de localități în România mai
cu seamă în partea de susa Moldovei, se termină în zf.
Aceasta nu este decât finalul slavon vefu sau zeci românizat, d. e. Tulpina sau patriarcul unei familii a fost Radz,;
fii și urmașii lui s'a numit slavonește Radovici; numele acesta s'a dat și locului unde locuiau descendenţii ei; românește s'a zis Rădăuţi. Deasemenea Cerniuţi, Tiseufi,
Climăuți,

Pătrăuți,

Dălhăuţi,

Popâuţi,

Visneufi

etc.

etc.

Alăturea de etimologiile juste, în scrierile lui Melchisedec găsim altele a căror soluțiune propusă de el nu consună cu adevărul. Așa după dânsul vorba îz/az «pășune
la marginea

satulu»

substantivul

verbului

derivă

din

vsl. izlază

«exitus, ieşire»,

izlaziti «a ieși» ?). Deși etimologia

acesta a fost împărtășită apoi de toți filologii (Miklosich,
Cihac, Hașdeu, etc.), totuș e inezactă, căci dela noțiunea
de «<a ieși» nu se puteă ajunge la cea «pășune». /z/az a
purces din latinul galic <eslagium, ager urbi vel pago vicinior ex quo decimas percipere solet....Normannis a4/zge»
(Du) 2).
Braniște. In Cronica Flușilor, p. 58, Melchisedec a derivat zicerea Graziste din slavul branti «luptă, bătălie», deci
bramiște «loc de bătălie». Cred că la început
— zice el—,
s'a numit

braniste

seciurile sau tăeturile ce ocazionau

res-

belele prin codrii cei mari ce acopereau țara. Tăeturile
acelea rămâneau în urmă poeni de fânețe domnești sau
particulare». In recensia făcută de Hașdeu Cromicei Flușilor în ziarul său Traian (n. 4, p. 15), acesta arată că
braniste derivă nu din bran «luptă», ci din braniti «a o«pri, a apără», deci draniste «loc oprit, opritură». Spre
?) Cronica Romanului. II, pag. 41.
2) C. Diculescu, Originile jimbei române,

Voc. pag. 6.
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întărirea acestei etimologii, Hașdeu dă ca exemplu similar zicerea mediolatină parcus «parc» din parcere «a cruță»,
Sar mai puteă adaoge încă un exemplu absolut identic
:
detensa, dicitur ager, pratum vel silva....» (DuC) din
defendere «<a apără, a opri». De altfel și Melchisedec
a
revenit mai târziu asupra etimologiei sale în Cronica
Ro-

anului,

|, p.1'77: «Găsesc însă mai nemerită Și mai proprie

derivaţiunea ce dă acestei
raniti <a opri, a apără».

ziceri d-l Hașdeu,

dela verbul

D. Critici literare. De natura aceasta e interesanta prefață
scrisă de Melchisedec la volumul al II la al «Didahiilor
lui Antim Ivireanu». In partea | a acestei prefețe, vorbește despre aflarea şi autenticitatea manuscriptului origina
l
al didahiilor, iar în partea II face analiza critică a predicilor lui Antim. Studiul acesta e bine scris și bine
documentat,

/nedite. Cu caracter filologie şi literar, Melchisedec mai
are o mulțime de studii şi însemnări de diferite întinde
ri,
ce se păstrează printre manuscrisele rămase dela dânsul,
Amintim aci:
1) Studiu literar asupra operilor lui DDositeiu, în care
analizează amănunțit și în mod cirtic scrierile acestui
mitropolit din puntul de vedere al limbei.
2) Wotife literare, 1871. E un manuscript în folio, con-

stând din 33 de foi. Conţine studii asupra unor

manus-

cripte, aflate în biblioteca lui Dionisie Romano al
Buzăului, din puntul de vedere al coprinsului și al limbei
3). SSfuaii literare asupra manuscriselor române rari
și
Joarte prețioase pentru lileratura română. In manusc
riptul
acesta compus din 8 foi nelegate, Melchisedec analiz
ează
filologic și literar codicere Doronețan, psaltirea scheiană,
etc.
Toate aceste manuscrise se păstrează în arhiva «Fundațiunea Melchisedec» din Roman.
E. Literatură populară. Din această ramură fac parte
câteva articole publicate în revistele Convorbiri literar
e Și
Revista pentru istorie, arheologie și filologie. In cea dintâi,
(anul 1880— 1881 pag. 290—297 și 344—349), a public
at
sub titlul Zizeratură religioasă Populară următoarele
bucăţi .

—
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folclorice: a) Imn catihetic (O, diece, prea învățate), b) Colăcărie sau discursuri populare la nuntă, c) Cuvânt de
iertăciune ce se rostește de către părinții ce-și însoară fii,

înnainte de a merge ei la cununie—în

două

variante, d)

Urare populară de anul nou. Bucăţile sunt însoţite de notițe esplicative și filologice.
|
In
ARevista pentru istorie, arheologie și filologie (anul II,
vol. III, pag. 381—384), a publicat O rugăciune vrajă si
câteva descântece românești. Cea dintâi e o rugăciune foarte
ienorantă pentru alungarea grindinei. Melchisedec a găsit-o
în redacție slavonă la finele unui evangeliar-manuscript
sârbesc păstrat în mânăstirea Antimului din Bucureşti.
Manuscrisul e fără dată, dar după scrisoarea cea proastă,
episcopul deduce, că el poartă: pecetea decadenței slavonismului și îi rapoartă originea la finele secolului al XVII-lea
sau începutul celui al XVIII-lea. Rugăciunea o reproduce
paralel: slavonește și românește. Această rugăciune-vrajă

e o probă vie de adânca

ignoranță a clerului român sub

dominațiunea slavonismului.
După această vrajă, urmează mai multe descântece românești precum: descântec de bubă-rea, pentru bășica
cea rea, pentru năjit, pentru cârtiță și pentru Cel-pierit.
Toate acestea le-a reprodus dintrun manuscris făcut de

călugărul Porfirie dela mânăstirea Bisericani în anul 1839.
$ 74.

Limba

cărților bisericeşti.

O cestiune care a preocupat mult pe învățatul episcop
a fost și aceia a limbei, în care sunt traduse cărţile noa-

stre bisericești. Traduse în niște timpuri vitrige, sub înrâ-

urirea directă și puternică a slavonismului, aceste cărți lasă
mult de dorit sub raportul limbei. Vechile traduceri, destul de bune, ba chiar de valoare pentru epoca lor, ca
niște frumoase începuturi, astăzi nu mat pot rămâneă în
uzul comun al bisericei fără a nu împovără înțelesul prin
desele echivocuri, pleonasme, obscurități, interpretări gre-

șite și alte defecte stilistice.

Apoi, nu se poate negă că

limba română în curs de câteva secole n'a suferit nicio
schimbare, și că așă cum se vorbeşte și se scrie astăzi ar
fi absolut aceiaș cu cea vorbită şi scrisă acum două sute

—

de

ani.

Nu

e vorba
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aci numai

de

materialul lexical,

care

s'a îmbogățit mult în cursul secolului trecut, de care trebue
să ție samă și limba cărților bisericești pentru precisa exprimare a ideilor, ci mai ales de oarecari schimbări sintactice
,
In mijlocul variilor sale ocupațiuni, Episcopul Melchisedec a lucrat foarte mult pe acest tărâm, dar toate încer-

cările lui de a îndreptă greșitele traduceri ale cărților bi-

sericești au întâmpinat

o mare

opoziție și ela fost aspru

criticat?).
Cărţile liturgice traduse de Melchisedec sunt în număr

de 9 şi anume:
1. Psaltirea e cartea, care s'a impus mai întâi atenţiunei lui Melchisedec și pe care o traduce în anul 1858,
când eră director al seminarului din Huși, In acel timp
distinsul prelat scrieă unei persoane din București că
e
«lucru trist, că cuvântul lui Dumnezeu, izvorul mântui
rei
oamenilor, la noi este uitat și părăsit mai mult poate
de
cât orunde». Tot acolo zice că limba din actualele cărți
bisericești e asemenea câmpiei din viziunea profetului
le1) Să analizăm buneoară din puntul de vedere sintactic
următorul

imn în onoarea Sfintei Fecioare, ce-l auzim în fiecare Duminic
ă cântându-se la biserică:
«Prea binecuvântată ești Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară, că prin cel ce sa

întrupat din tine iadul s'a robit, Adam sa chema!, blestemu
l S'a pierdut, Eva s'a
slobozii, moartea sa omori! şi noi am înviat»... Mai întâi
propoziţia iadul s'a rodit nu redă ideia originalului, care se exprimă mai bine
prin îadul a fost robi.
In limba de azi prin Adam s'a chemat nu se înţelege
nimic, căci ne-am mai
așteptă la ceva de exemplu primul omu, care ar fi subiectu
l propoziţiunei: Adam sa chemat primul om sau Primul om sa chemat
Adam. dar înțelesul din
original nu poate fi acesta. Ştim că în urma păcătuirei,
Adam a fost alungat
din raiu sau depărtat dela grația lui D-zeu, iar în urma
întrupărei Cuvântului
a fost
chemat

sau

mai

bine

rechemat.

Acesta

e

înțelesul.

Blesfenu

l sa pierdut
e deasemenea rău zis; despre diferite lucruri zicem
că s'au pierdut și le mai
putem regăsi, despre blestem zicem mai bine că sa șlers
sau a fost şters. Eva
s'a slobozt. Nepotrivirea acestei expresiuni e atât
de evidentă, că nu maie
nevoe de niciun comentar. Ideia originalului se redă prin
Eva a fost liberală
(=absolvită, achitată). Mai e înfine propoziţia moarfea
s'a omorit.
țelegem noi azi prin această propoziţie e curat ridicol. Dupăcu Ceeace înm 4 or sa
omoril=un om Sa sinucis, tot așa nioartea s'a omoril==moarle
a s'a sinucis! Inţelesul adevărat e acesta: moartea a fost desființată. Deci, ca
să poată fi înţeles
cum

trebue, imnul acesta trebue tradus în modul următor: Prea
binecuvântată
eşti, Născătoare de Duninezeu, Fecioară, că prin celce
sa întrupat din tine, iadul
a fost robit, Adam rechemat, blestemul şters, Eva liberată,
moariea desființată şi

noi am înviat...
:) Acest soiu de opunere la îndreptarea traducerilor orcât
de greşite ale
cărților bisericeşti nu va fi cea din urmă, dupăcum nu
e nici cea dintâi. La
1651, mitropolitul Ungrovlahiei Stefan a tradus în româneș
te cartea despre
Botez şi
mir,

<De am

mai

dres rânduialele

sul în prefață—nu se cade vouă
păstorului vostruz.

şi le-am propus româneşte—zice

să vă împoncişaţi

dân-

şi să vă Scârbiţi împrotiva
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zechil— «plină de oase moarte» și traducerea sa o numeşte

«0

nouă versiune a psalmilor în gustul mieu» 1), Traduce-

rea aceasta făcută la 1858, adică într'o epocă când limba
literară nu se fixase deplin, are desigur imperfecțiunile ei,
dar totuș e cu mult superioară aceleia ce astăzi e în uzul bisericei. Astfel în psaltirea uzuală?) sunt o mulțime de
construcțiuni neromânești de felul următoarelor, pe cari
Melchisedec le-a indreptat:
a) În deşert este vouă a mânecă... (CXXVI, 3).
b) Afle-se mâna ta tuturor vrășmașilor tăi... (XX, ș).
c) Judecă mie, Doamne... (VII,,)
d) Fericit bărbatul al căruia

numele Domnului este nădejdea
lui... (AAXIĂ, g).

a) In deșert mânecați...
b) Mâna ta va află pre toţi inimicii tăi...
c) Judecă-mă Doamne...
d)

Fericit

bărbatul,

carele

pus nădejdea sa în Domnul... .
,

a

Se știe, că argumentul de căpetenie al acelora ce susțin
menținerea neschimbată a limbei din actualele cărți bisericeşti e că ar fi populară. Adevărul e însă că aceâ limbă
e cu totul neromânească. Nu numai construcțiuni străine

se află in cărțile uzuale bisericești, ci și mulțime
strucțiuni,

cari dau naștere

de con-

la niște nonsensuri regretabile.

Să dăm și din aceste vreo câteva, din care se va vedeă
care e adevărata

limbă

a) Aceasta este poarta

populară,
Dom-

nului Zrepții vor întra într însa

(ps. CXVII, 30).
b) Din necaz am chemat pre
Domnul, și Domnul mau auzit
întru desfătare (ps. CXVII, 4), adică Domnul ma auzit când eram în desfătare, în loc să mă
fi auzit la necaz, când aveam
nevoe!
c) lată, precum sunt ochii slu-

ilor în mâinile stăpânilor săi,
precum sunt ochii shujnicei în
mâinile stăpânei sale, așă ochii
noștri către Domnul Dumnezeul

înţeleasă

de toți:

a) Aceasta este

poarta Dom-

nului; drepții vor întră prin ea.

b) In strâmtoare fiind, am chemat pre Domnul şi Domnul ma
auzit şi m'a scos la lărgime.

c) lată

precum

ochii

servito-

rilor privesc la mâna domnilor
săi şi precum ochii servitoarei
la mâna doamnei sale, aşa privesc ochii noştri către Domnul.

1) Corespondenţe pe 1857—1858.
:) Citaţiunile sunt după ediţia din 1904. Ediţia din 1995 făcută sub îngrijirea P. S. Arhiereu Valerian coprinde multe îndreptări după manuscrisul ui
Melchisedec şi câţiva psalmi sunt luaţi în întregime de acolo.

—
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nostru, până ce se va milostivi
spre noi. (ps. CXXII, ,)

d) Ostenelile roduriior tale vei
mâncă '(CXXVII, 3)

Dumnezeul nostru, până
va milostivi spre noi.

ce se

Căci vei mâncă. din ostenelele
mâinilor tale...

Un alt defect al limbei din actualele cărți bisericești
e
mulțimea pleonasmelor, cari fac fraza greoae şi
întunecă
înțelesul. Un merit al traducerei lui Melchisedec
e că le-a
evitat aproape pretutindeni:
|
a) Pofta inimei

şi de voia

lui i-a dat fu

buzelor

lui nu

l-ai

lipsit pre dânsul (XX, 2)
b) .„„.dreapta ta să afle pre toți
cei ce te urăsc pre fine (XX,5)
c) Nu mă voiu “teme de mii de
noroade cari împrejur mă împresoară (III, ;)

a) Dorinţa

şi ceiace

au

inimei

lui i-a dat

pronunțat

buzele

lui nu i-ai refuzat
b) Dreapta ta va află pre toți
cei ce te urăsc.
c) Nu mă voiu teme de mii
de popoare cari mă împresoară.

Tot pleonasme sunt și gerunziile urmate de un
timp
trecut al verbului respectiv încungiurând mau
încungiural; mergând mergeau (ps. CXXV, 6); sezdud
am sezut,

așteptând am asteptat (ps. XXXIX,

ebraică repetiţia aceluiaș
unui adverb sau a unei
acesta

trebue

neapărat

să

1)... Se ştie că în limba

verb todeauna împlinește lipsa
locuţiuni adverbiale. De lucrul
se ție seamă,

căci

expresiuni

ca cele de sus n'au nici un înțeles și desfigurează
structura
frazei. Așă versetul «Incungiurând m'au încungiurat
și întru
numele Domnului i-am înfrânt pe ei» (CXVII,
„,) corect

tradus sună astfel: Di 7oafe Părțile mă înconj
urase,
numele Domnului i-am sfărâmat. La Melch
isedec,

dar în
tradu-

cerea acestui verset reproduce ezact nu numai
ideea originalului, „dar păstrează și poetica figură
din originalul
ebraic: «Mă încungiurase Și iar mă încungiurase
, dar în
numele Domnului i-am sfărâmat».
Un alt merit al versiunei lui Melchisedec e că întreb
uințează cuvinte cu înțeles propriu, acolo unde cărțile
uzuale
bisericești au cuvinte cu un înțeles forțat sau
cu alt înțeles. Care din cele două traduceri e mai bună,
se va vedeă ușor din exemplele următoare
a) Că an plecat asupra ta rele.

(ps. XX,

12).

b) Cugetat-au

sfaturi

cari. nu

vor puleă să steă. (ibidem).

a) Că au plănuit asupra ta rele.
b) Cugetat-au

sfaturi

se vor puteă împlini.

cari

nu

—
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c) Focul, grindina, zăpada, ghia.

c) Focul, grindina,zăpada, ghia.

ţa, duhul cel de vifor celece fac
cuvântul lui (ps. CĂLVIII, ş).

ță, vântul cel cu vijelie, care
cuvântul lui.

d) Să laude numele lui în hore,
în timpane și în psaltire să-i cân-

d) Să laude numele lut î4:cor,
în timpane și în psaltire să cânte

te lui. (ps. CXLIX, 3).
€) Innălţările lui Dumnezeu în
gâtlejul lor, şi săbii de amândouă părțile ascuţite în mânile
lor. (ibid, ș).
f) Lăudaţi pre Dumnezeu înfru

numele lui.

e) Landele lui Dumnezeu vor
fi în gura lor, și săbii cu două
ascuţișuri în mânile lor.
f) Lăudaţi pre Dumnezeu pen-

ru santitatea lui, lăudaţi-l pen-

sfinții lui, lăudaţi-l pre el întru
tăria puterei lui (ps. CX, |).

tru tăria puterei lui.

£) Mărturisiţi-vă Domnului, că

£) Celebraţi!) pe Domnul că
este bun și mila lui este veșnică.

este bun, că în veac este mila lui,

(ps. CĂVII, ,).
h) Şi au băgat în gura mea cântare nouă

(ps. XXIX.

Ce

să mai

zicem

frazele

sunt

spun

tare

de

acele

simple

nouă...

locuri ale

psaltirei

îngrămădiri de

rituale,

vorbe cari nu

nimic!

a) Măcar că în chip trece
mul,

h) Şi au pus în gura mea cân-

3).

unde

fac

dar

înzadar

se

o-

turbură....

(38. .).
b) Că-i vei pune pre dânșii (pe

a) Cu adevărat, omul trece ca
umbra,

cu

adevărat,

vrășmași) dar întru cei rămași ai

coardele

tăi vei găti fața lor.

asupra feței lor.

(XX, ş).

îndeșert se

chinuește: (grămădește averi şi
nu ştie cine le va culege).
d) Că-i vei pune în fugă; în
tale

vei pregăti

săgeți

Psaltirea tradusă de Melchisedec a rămas nctipărită și
se păstrează în trei exemplare manuscrise, dintre cari unul
e în biblioteca Academiei, altul în arhiva caselor Melchisedec din Roman și în fine unul în posesiunea Preasân-

țitului Arhiereu
exemplare

Valerian

sunt transcrise

Râmniceanu.
la 1874

Câteștrele

de ierodiaconul

aceste
Mele-

tie Cristescu cu litere cirilice într'o artă caligrafică desăvârșită, ce se poate compară cu renumita măestrie caligrafică a manuscriselor din secolul al XVII-lea. Transcrierea s'a făcut după manuscrisul primitiv dela 1858, care

nu se mai păstrează?).
5) Cuvântul n'are echivalent. Ii corăspend perifrazele: Răspăndiți faima Domnului... sau Faceți cunoscul pretulindeni numele Domnului...
2) Manuscrisul dela 1874 e în 40 și coprinde 330 de pagini. Psalmii au amândouă numerotaţiile: cea greacă în cifre arabe şi alăturea în parantez cea

—
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In catedrala episcopiei de Roman, psaltirea s'a citit
după
acest manuscript în tot timpul păstoriei lui Melch
isedec?)
b) Oratoriul. A fost scris de Melchisedec după cerer
ea
Măriei Sale Domnitorului Carol I, cu a cărui cheltu
ială s'a
și publicat. Coprinde: rugăciuni de seara, rugăciuni
de dimineața, liturgia celui întru Sânți Părintelui
nostru Ion
Crisostomul, rugăciunile mesei, conspectul vieței
morale a
creștinului (un fel de catehism rezumat), cele
nouă comandamente ale bisericei, România este grădi
na Maicei

Domnului,

lui. Partea

Icoanele

cele

mai renumite

ale Maicei Domnu-

ultimă (a IV) e un fel de călindar coprinzând:

Sinaxarul celor douăsprezece luni, Fragment

din catihisul

popular al mitropolitului Veniamim, pentru sărbăt
orile ce
trebue a se serbă în curgerea anului cu nelucrare
şi sărbătorile superstițioase, Sărbătorile cărora sunt dedic
ate mânăstirile,| catedralele și bisericile cele mai Yenum
ite din
România cu arătarea pe scurt a istoricului acelor
monumente, Pascalia pe 39 de ani. Cartea se termi
nă cu un
mic vocabular coprinzând explicaţia termenilor
liturgici și
a câtorva cuvinte noi.
-

Valoarea acestui Oratoriu se va vedea ușor făcând pa-

ralela câtorva locuri
cărțile rituale în uz:
a) Dă-ne
fletului

gem

din el cu

nouă iertăciune su-

și trupului, celor ce mer-

spre somn.

b) potoleşte pornirea poftelor.

Cc) că

nevrednic

sunt

iubirei

tale de oameni(...
d) Şi ne curăţeşte pre noi de

toată spurcăciunea (Impărate ceresc).

cele

corăspunzătoare

4) Dă-ne nouă celor
gem spre somn alinare

din

ce mersufletu-

lui şi corpului.
b) linişteşte întărâtarea

pasi-

unilor.
c) Că nu sunt vrednic de ubirea de oameni a ta,

d) Şi ne curăţește de toată spurcăciunea.

romană în cifre romane. Manuscrisul începe
cu o prefață, care ţine. dela pagina
I până la pag. XIV. In prefață autorul arată
mai întâi valoarea filologică a numirilor fsalm şi psaltire, ebreeşte mismor și Sepher
fehilim, Vorbește apoi de
colectarea psalmilor la Ebrei, de împărțirea
psaltirei şi de suprascrierile sau
titlurile psalmilor. Analizează fondul psalmilor
cari
așezământ» și sunt «0 revărsare a spiritului bărbaţi formează «inima vechiului
lor pioși în /ânguire, Iaudă,
rugăciune, mulțămire şi dela lege trece la profeți
e» Mai departe, autorul vorbind
despre psalmii mesianici, arată, pe de o parte,
importanţa ce au acordat psalmilor Mântuitorul şi Apostolii, iar pe de altă
parte folosul ce poate trage creștinul din citirea acestor sublime poezii religio
1) Relațiune personală dela părintele Arhima ase.
ndrit Isidor Bușilă.
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2) Şi nu ne duce pre noi în
ispită.
P Cu vrednicie şi cu dreptate

este a ne închină Tatălui și Fi-

€) Şi nu

ne

duce

f) Deum

şi

drepl

în ispită.
este

închină Tatălui şi Fiului...

ului...

a ne

Esceptând câteva înlocuiri de cuvinte izolate, psalmii din
Oratoriu, în număr de 23, sunt identici cu cei din psaltirea manuscris.
Apariția Oravoriului a fost întâmpinată cu critici violente din multe părți. Unii nu puteau toleră ca un episcop să tipărească cu litere latine o carte de rugăciuni, iar
alți protestau cu toată energia contra tendinței lui Melchisedec de a revizui limba cărților bisericeşti. O critică mai
amănunțită intitulată Reforma limbei din cărțile bisericești

a scris cu aceă ocazie S. G. Vârgolici !). In genere, Vâr-

golici se declară pentru menținerea tuturor cuvintelor strecurate în cărțile bisericești din limbile popoarelor vecine
și nu suferă înlocuirea lor cu alte echivalente românești.
După el, traducerile lui Melchisedec sunt o lovitură de
moarte dată sentimentului religios, ca şi cum acest sentiment ar fi întemeiat pe greșitele traduceri de felul celor
de mai sus. In lipsă de argumente, criticul spre a-și susține felul său de a vedeă, gratifică lucrarea lui Melchisedec cu tot felul de calificative tari, numind-o între altele
chiar «fărădelege» şi e «o datorie sfântă pentru fiecare

de a protestă împotriva acestei fărădelegi». Afară de cei
ce din buna lor credinţă au criticat pe Melchisedec în a-

cest ram de activitate al său, mai erau alții, cari-l criticau
din motive egoiste și cu scopuri personale. Acest fel de
critici au costat mult pe Melchisedec. «Cu ocazia inprimărei Oratoriului cu caractere latine—spune însuși—am auzit multe nemulțămiri și mi s'au cauzat multe neajunsuri
din partea unor persoane pe cari nu voesc a le citâ»2).
Ca urmare

a acestui

lucru,

din

liberal

cum

eră,

a deve-

1) In Convosbirile literare de pe anul al X-lea, 1876—1877, (pag. 433-440).

«Ştim—zice

dânsul—că

s'au

schimbat dejă

tot printr'o comisie, îmbrăcămintea.

preoţilor noștri. Deși nu se prea înțeleg cuvintele unei asemenea schimbări,
totuş lucrul în sine ar aveă puțină însemnătate, dacă aceasta n'ar părea a fi
fost întâiul pas pe un tărâm rămas până acum apărat de de orce înnoiri şi
prefaceri».
2) Sumarele şedinţelor S-tului Sinod, pag. 291.

nit mai târziu foarte conservator pledând chiar
pentru men-

ținerea alfabetului cirilic în cărţile bisericești !),

3. Evhologii. Coprinde 21 de evhologii la
diferite imprejurări și următoarele trei tedeuri: tede
um la anul nou
(pag. 83), tedeum de mulțămire (pag. 100) şi
tedeum la începerea cursului scolastic (pag. 117). Scrie
rea aceasta a
lui Melchisedec a contribuit mult la împodobi
rea diferitelor
servicii bisericești extraordinare, prin faptul
că pe de o parte
conțin
. câtev
e a evhologii ce nu existau până atunci
în
românește (rândueala binecuvântărei corăbiei
nouă; a uunirei cu biserica ortodoxă a celorce se conve
rtesc dela
schismă sau eres) şi pe de altă parte se disti
ng printr'un
conținut mai bogat de forme (rânduiala ce
se face la înteme

ierea bisericei și la înfigerea crucei etc.). Melc
hisedec

le-a compilat și prelucrat
grecești.

4. Carte de tedeumuri.

după

cărți

similare

rusești

și

Manuscriptul acestei cărți fusese

aprobat de Sântul Sinod încă din ședința
dela 3 Noemvrie 1876. Intârzierea publicărei se datorește
neințelegerei
ce se ivise între. membrii sfințitului Corp asupr
a caracterelor cu care să se tipărească: latine sau cirili
ce? Scrierea
coprinde următoarele 7 tedeumuri: a) la anul
nou, b) Za
deschiderea sesiunilor S-tului Sinod al bisericei
române c) /a
deschiderea Corpurilor legiuitoare, d) !a sărbă
torile 7afi0ate, precum: onomastica Domniloinlui etc.,
€) /a ziua onomas
tică

a mitropoliților,

Precum și a orcărui ierarc

eparhiot, £) la începerea cursului școlar și în
fine g) Tedeum
de mulțumire pentru orce binefacere primi
tă dela Dumnezeu. Cele subliniate nu fuseseră până
atunci în uzul bisericei române. Melchisedec le-a luat după
cărți rusești și
grecești, aprobate de Sinoadele respective
.
5. Tedeu la Duminica ortodoxiei. E inedit.
Manuscriptul
se păstrează în biblioteca Academiei fiind
însemnat cu
no. 921. Pe foaia dintâi mai sunt următoarel
e: De prea

sfințitul Melchisedec. Roman, 1888. Scris de mine
Pr. Ghiţă
Iones
cu. Precede o interesantă prefață tratând
despre

modul
cum se făceau lepădările sau exorcismele în
biserica creştină
în diferitele timpuri

1) Ibidem, pag. 307—315.

ale existenței

ei. Transcrierea e

—
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cu caractere cirilice și executată cu oarecare măestrie?).
6. Acatistul acoperământului Maicei Domnului. E tradus din rusește după ediția de Chiev din 1878. Deși a
apărut în 1887, când cirilicele nu mai erau în uz, totuș
cartea asta e tipărită cu caractere cirilice. In acest timp

căzuse și Melchisedec în extrem.
7. Liturgiar în manuscris. E tradus din limba rusă de

Melchisedec în primii ani ai episcopatului său la Ismail. In
1868 ierodiaconul Isidor l-a transcris cu caractere cirilice. A

mai fost transcris încă odată tot cu cirilice și cu mai multă

artă de ierodiaconul Meletie Cristescu în 1876. Traducerea acestui /i/urgiar e făcută după aceleași principii cași
Zsaltirea. Două exemplare există în arhiva «Fundaţiunei
Melchisedec» din Roman.

8. Arhieraticon,

în manuscris.

Din

exemplarele

tente, unul se află în biblioteca Academiei,
scriselor, altul în biblioteca S-tului Sinod.

exis-

secția manu-

9. Rugăciunea S-tului Ambrosie. Titlul și inițialele sunt

scrise cu cerneală roșie. Lă fine'e un pomelnic al viilor
începând cu prea sfințitul Filaret (Scriban) şi un pomelnic al morților. Se păstrează în arhiva caselor Melchisedec din Roman.

$ 73. Cârtile didactice.
In prima jumătate a secolului trecut, în școalele românești atât în Muntenia cât și în Moldova, majoritatea științelor se predau numai după dictate şi manuscripte. Răul
acestui sistem de predare stă nu numai în faptul, că se
răpește învățământului un timp preţios prin scrierea dictatelor și transcrierea manuscriptelor, dar nici nu se puteă

face de cei în drept un control reușit asupra valorei sau

nevalorei cutărui manuscript.

In Moldova,

cei

dintâi băr-

baţi cari s'au nevoit a scrie cărți didactice în ramul teologic sunt: Veniamin Costache, Filaret Scriban și Melchisedec.

Meritul incontestabil

de a fi stabilit

terminologia

teologică la noi în cea mai mare parte revine însă lui Melchi1) Manuscrisul cu no. 522 aflat tot în biblioteca Academiei şi intitulat Rânduiala tedeului în Duminica ortodoxiei e identic cu acesta, afară de introducere
care lipsește.

—

sedec.

In general,

cărțile
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sale

didactice

în

numă

r de 12,
dintre cari șapțe imprimate şi patru
inedite, nu sunt originale ci prelucrate după diferiţi autor
i ruși, germani și
francezi. Deoarece aceste cărți dida
ctice desvăluesc mai
bine neobosita sa activitate ca protesor,
le vom înșiră aici
pe toate începând cu cea dintâi și făcâ
nd asupra fiecăreia
cuvenitele aprecieri.
1. Manual de liturgică (ed. 1, 1853
; ed. Il, Bucureşti,
1862), a fost prelucrată de Melchisedec
după manualul protoiereului rus Ion Skvorțev, fostul său
profesor de filozofie
la Academia din Chiev. Manualul corăspun
zător rusesc, fiind
compus pentru școalele civile, a trebu
it să sufere însemnate modificări sub condeiul lui Melc
hisedec, Multe din
cele cunoscute din uz seminariștilor
le-a omis și în locul
lor a pus altele. A dat o mai mare
desvoltare noțiunilor
arheologice despre rânduelile bisericeșt
i, a insistat mai
mult asupra unor cestiuni de ritual
necesare științei clericilor și în fine a întrodus un capit
ol despre traducerea
în limba

română a cărţilor bisericești. Expunerea

sistematică a noţiunilor liturgice,“ stilul limpede
și ușor sunt calități esențiale ale acestui manual, care
poatefi întrebuințat
cu folos și azi, deși, după uzul de atunc
i, e tipărit cu al-

fabetul mixt?),

2. Manual de tipic, 1854. In întroduc
ere arată ce se
înțelege prin tipic, care e obiectul lui,
necesitatea unei asemenea cărți, istoricul formulărei servi
ciilor divine, cărțile
bisericești, cum s'a format tipicul,
compunerea cântărilor
bisericeșt
i,

cum

trebue să fie citirea și cântarea
în biserică,
cum trebue a petrece creștinul în
biserică etc. (13 $).
Corpul scricrei coprinde următoarele
părți (2 $) 1) Rânduiala bisericească în zilele ordinare
săptămânice ; Il) Rânduiala

bisericească a duminicilor anuale (9 $),
III) Rându-

iala bisericească în sărbători

cească a postului mare (6 Ş).

(11 $), IV) Rânduiala

biseri-

3) Teologia dogmatică a bisericei orto
doxe. E cea
* «dintâi carte de acest fel în limba româ
nă, și e tipărită la
lași, în 1855, In întroducere arată ce
se înțelege prin zeodogia dogmatică, care e obiectul acest
ei științe, datoriile ei,
modelele mărturisirei de credință,
metodul de urmat, e1). Vorbim

de ediţia II, căci prima e

tipărită cu alfabetul cirilic.
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sența dogmelor și ideia de căpetenie a teologiei

dogma-

tice, și în fine părțile compunătoare și importanța acestei
științe. Cartea se distinge prin tratarea succintă a chestiunilor și prin împărțirea metodică a materiei.
|

4). Scurtă întroducere

în cursul ştiinţelor teologice.

Această carte e închinată lui Meletie Istrati, episcopul
de Huși, cu a cărui chieltuială s'a și publicat. Se știe
că în anul publicărei ei, acest episcop ceruse pe Melchisedec să fie director și profesor la seminarul din eparhia
sa. Acest manual prelucrat după diferiți autori ruși și germani coprinde trei părți: a) învățătura despre religia creștină ca obiect al teologiei; b) isvoarele învățăturei creștine, și c) despre forma dinafarică a sistemului teologic.
Capitolul final tratează despre feologia în patria noastră
(Moldova). Face aici mai mult istoricul pe scurt al seminarului din mânăstirea Socola, de soarta căruia—cu drept
cuvânt spune dânsul—a fost legată până atunci soarta
teologiei luată în înţeles de știință sistematică.
5. Catehismul ortodox. E o carte tradusă de Melchisedec după renumitul catehism al lui Filaret mitropolitul
Moscovei, care se află tradus în limbile tuturor popoarelor ortodoxe. Melchisedec a tradus acest op, când eră
arhimandrit și director al seminarului din Huşi, din ordinul episcopului său Meletie Istrati, care doreă să pună în
mâinile preoților din eparhia Hușilor o carte instructivă,
coprinzând principiile religiunei creștine, lucru ce se impuneă cu atât mai mult, cu cât pe acele timpuri preoțimea.
rurală mai ales sufereă de lipsa totală a unei culturi
teologice. Cartea a fost tipărită la Iaşi în 1858 cu cheltuiala aceluiaș episcop, care a dispus împărţirea gratuită
a ei pe la toți preoții din eparhia sa. Cestiunile din el
sunt tratate erotematic, adică pe întrebări și răspunsuri.
Prefaţa adresată preoților e scrisă de Meletie Istrati. !)

6. Introducere în sfințitele cărți ale Vechiului și No-

ului Testamemt.

Felul cum e tratată materia acestei cărți

*) În româneşte Catehismul lui Filaret a tost tradus mai nainte depe ver“siunea greacă de Eufrosin Poteca. Traducerea acestuia a fost rep:odusă de:
episcopul Dionisie Romano al Buzăului în două edițiuni, odată în 1857, când
eră arhimandrit, şi a doua oară în timpul episcopatului său. Traducerea lui
“Melchisedec e făcută direct depe originalul rusesc.

—

şi desvoltarea

extinsă

a
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cestiunilor

din

ea,

ne

arată

că

pe atunci cursul superior al seminariilor eră menit
să suplinească întru câtva lipsa unei facultăți de
teologie. Lucrarea e tipărită de Melchisedec în două tomur
i, dintre
cari primul (p. 240) coprinde întroducerea în
cărțile Vechiului Testament iar secundul (p. 223) întroducer
ea în cărțile
Noului Testament. Tomul al doilea (dela pag.
206 până
la fine) se termină cu un apendice intitulat
«Despre înțelesul scripturilor și despre regulelc de critică
și de exegeză
ce trebue a le observă tâlcuitorul». Acest adaos
e un mic
tratat de ermineutică.
7. Teologia păstorală. Prin bogăția coprinsulu
i și prin
felul cum e tratată materia, Pastorala lui Melch
isedec e
poate cea mai bună dintre puţinele care există
în limba

română.

Dupăcum

singur

spune, ea e parte tradusă, parte

prelucrată după autori ruși și germani: Anton
ie, Amfiteatrov, Chiril, Reichenberg etc. Afară de întro
ducere (5 $),
cartea coprinde două părți. Partea I are 78
Ş și tratează
destul de amănunţit despre calitățile necesare
unui păstor bisericesc. Partea II tratează despre diferi
tele serviri
pastorale: predica, serviciile divine și datori
ile preotului

de a se purtă prudent cu oamenii și a le da consil
ii la di-

ferite cazuri din vieaţă.

care

e formată

din

124

Unele

secțiuni

$,

o

au

ale

desvoltare

acestei

părți,

prea

mare;

astfel secțiunea 1 care tratează despre predi
că e un adeVărat tratat de omiletică. Cartea aceasta
s'a tipărit în
1863.
MANUSCRIPTE

1) Întroducere spetială în cărțile Noului
Așezâmânt. E
pârtea întâi a manuscriptului cu no. 72
din biblioteca Academiei. Textul e un curs complect împărțit
in trei secțuni (despărțituri): 1) Cărţile istorice sau cele
patru evan-

ghelii și Faptele

Apostolilor.

Fiecare din aceste

cărți

e
tratată în parte, uneori comparativ unele cu
altele. 2) Despre
cărțile didactice ale Noului Așezământ—episto
lele apostolice tratate de asemenea special. 3) Desp
re cartea profetică a Noului Așezământ sau Apocalipsul
s-tului Jon Teolo-

—
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gul. Este scris pe hârtie de mai mulţi, desigur de seminariștii
dela Socola.
2) Arheologia biblică. Formează partea ultimă a aceluiaș
manuscript cu no. 73 din biblioteca Academiei. După întroducere urmează textul care coprinde trei secțiuni. Secția
I tratează despre: Palestina sau pământul făgăduinței, descrierea geografică a ţărei, clima, însușirile fizice, împărțirea politică etc. Secţia doua tratează despre starea eco-

nomică a locuitorilor Palestinei: nutrimentul, îmbrăcămintea,
gospodăria sau iconomia, păstoria, agricultura, grădinăria,

stupăritul și pescăria. Secţia treia tratează despre starea
familiară, relațiunile matrimoniale, starea vieței publice, starea artelor, a științelor și a comerțului. E scris pe hârtie
de mai mulți.
3) Patrologia sau lecții despre sfinţii părinți, dascăli ai

bisericei

şi scriitori

bisericeşti.

Manuscriptul

acesta

aflător

tot în biblioteca Academiei poartă no. 74. E scris pe
hârtie de mai mulți. Are o întroducere și o privire - generală asupra periodului I, care coprinde părinţii bisericești
din secolul apostolic. Periodul al II-lea tratează despre părinții şi scriitorii bisericești din secolul al II-lea și al III-lea.
Termină cu Ieronim.

4) Dreptul canonic alcătuit din două părţi. Partea | se află

într'un caet legat intitulat Drifu/ canonic. Partea Il-a se află în
manuscriptul nenumerotat de istorie bisericească și poartă
titlul: Zecercare

noanelor pentru

de compunerea unui manual

seminariile

noastre.

«Din

de știința

ca-

anul 1855, când

eram profesor între altele și de această materie în semi-

narul central

din mănăstirea

Socola».

Amândouă

aceste

manuscripte se găsesc în arhiva caselor Melchisedec
Roman.

din

5) De natură didactică e și manuscriptul intitulat Cu/-

fura albinelor, aflător tot în arhiva caselor Melchisedec din
Roman. E format din 30 de foi și e scris de mâna lui
Melchisedec. Deși nu posedă nicăiri indicația datei, totuș
după caracterele exterioare se vede a fi scris între anii

1880—1885,

când Melchisedec se ocupă singur cu creș-.

terea albinelor la stupina din localitatea numită LuncaVlădicăi. E o traducere sau cel mult o compilaţie după
alte lucrări similare.

—
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Acestea sunt manuscriptele didactice compuse de Melchisedec. Cele despre care vorbește d-l I. Calinderu în
Discursul său de recepfiune (pag. 12), precum: 7: eologia
morală, Elica apticală, Istoria bisericească pe scurt, Isfovia universală dela facerea lumei pânăla căderea împărăției romane de apus, /sforia principatului Moldovei după
P. Maior etc., despre Geografie îndeobște, Geografia astronomică şi Rilorica sunt cursuri paradosite de diferiți profesori în seminarul Socolei. Ele nu sunt compuse de Melchisedec, ci fac numai parte din biblioteca sa, adică sunt

cum singur spune: Ex libris Hierodiaconi Melchisedec.
$ 70.

Cuvâuntări.

Cele mai însemnate cuvântări originale ale lui Melchisedec sunt de natură politică în strânsă legătură însă cu biserica. Patriotismul său sincer i-a inspirat cugetări alese,
pe cari le-a îmbrăcat într'o formă plăcută și captivantă.

Propriu vorbind,

Melchisedec nu

eră un orator, când vorbiă

însă de biserică și de patrie, chiar un orator mare s'ar fi
simțit umilit în fața lui. A avut ocaziune să vorbească la
cele mai solemne momente ale naţiunei și ale bisericei, și
discursurile lui au avut mare răsunet în timpul lor. Cuvântul său aveă un accent de sinceritate, de bună credință și
convingere, și de aceia eră ascultat cu plăcere Și interes

de auditori. Cuvântările sale se disting prin bogăția ideilor

și printr'o strânsă argumentare, pe care știe să o întemeeze
pe întinsele sale cunoștințe istorice. In cestiunile complicate eră esplicit și practic, desfășură măestrit ideile și tot
ce eră mai profund și mai abstract devenea perceptibil
pentru întregul auditor.
După conținut, unele cuvântări ale sale sunt pur _reli-

gioase—redicile, altele bisericești-sociale-— discursurile și
în fine câteva tratează științific anumite subiecte—dizertaţii.

A. Predici. Predicile lui Melchisedec, în număr de 32,
sunt inedite și se păstrează în manuscriptele no. 72, 75
și 916!) din biblioteca Academiei române. Aceste predici au fost compuse și rostite de el între anii 1843—1858,

adică în epoca, când a trecut prin cele trei grade călugă1) Vezi anexa

B.

—
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rești: ierodiacon, protosinghel și arhimandrit. Unele din
ele
s'au publicat prin diferite ziare ale timpului, ce nu se
pot
găsi vșor, cele mai multe însă au rămas nepublicate.
Predicile lui Melchisedec se disting prin simplitatea lor
desăvârşită și prin lipsa de orce înflorituri stilistice.
Nu se
găsesc în ele nici figuri oratorice studiate, nici descri
eri
poetice, nici abundența oratorică a stilului, nici exordi
i
măestrite cu comparațiuni poetice, nici, în fine, concluziuni
meșteșugite. Adesea, după text, urmează nemijlocit desvol
tarea subiectului, în cursul căreia sunt presărate ici-col
ea
citate din scriptură bine alese și bine potrivite. Unele
par
niște improvizate lecţiuni de morală, din cari transp
iră o
religiozitate adâncă, sinceră și conșştiincioasă.
Afară de două predici traduse din Filaret al Moscve
i
(ms. no. 75), Melchisedec a mai tradus pentru uzul
preoților
64 din clasicile cuvântări ale lui Ion Gură-de-aur.
Acestea
le-a tipărit în tipografia cărților bisericești în anul
1883 Și

poartă titlul de «Șasezeci și patru de cuvin
te sau

predice

ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Ioan Cri-

sostomul, extrase din operile acestui mare Părint
e si Das.
câl al Bisericei crestine ortodoxe, de Doctorul
Carl Joseph

/Iefele, profesor de teologie ta
eșie

şi orânduile

Ti iibingen— traduse în româ-

după duminicile și sărbătorile anuale

Bisericei ortodoxe de Episcopul de Roman

Melchisedec.»

ale

Traducerea aceasta e făcută cu multă îngrijire și într'o

limbă cât se poate de populară.
B. Discursuri. Talentul oratoric al lui Melchisedec
se
vede mult mai bine în discursurile sale, ale căror
coprins

se rapoartă atât la cestiuni politice

cât și la cestiuni bi-

sericești. Relativ la evenimentele dintre anii
1857—1859,
Melchisedec are patru discursuri, cari, prin frumus
ețile de
tot felul ce strălucesc în ele, pot fi privite ca
cele mai
frumoase bucăți de elocință românească produse
în aceă
epocă. In ele găsim comparaţiuni alese şi origina
le, tablouri vii și însuflețite, alternative stringente,
mijloace puternice de a persuadă pe auditori, și abundență
oratorică
a stilului. Aceste discursuri i-au fost inspirate de
cele două
evenimente ale timpului: unirea țărilor surori și
reanexarea

la patria

mumă,

puțin frumos

a Basarabiei sudice. Un discurs nu mai

e cel rostit la inaugurarea episcopiei

Dună-

—

123—

rei de Jos, care se distinge prin înnalre simțiminte patriotice și printr'o bogăţie de idei şi noţiuni istorice exprimate
cu destulă măestrie. Pelângă alte discursuri, pe cari le semnalăm mai jos !), Melchisedec mai are și două discursuri
rostite

în Senat,

din

cari

se vede

talentul

său

de

orator

parlamentar. Acestea se disting prin claritatea ideilor, prin
puterea analitică și prin promtitudinea şi limpeziciunea cu
care răspundeă la interpelări.

C. Dizertaţiuni

Dizertaţiunile lui Melchisedec în număr

de 7 datează toate din epoca profesoratului său (1843—
1860) şi se păstrează în manuscriptele No. 516 din biblioteca Academiei. Le vom înșiră aici pe toatearătând coprinsul fiecăreia.
|. Dizertafie despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, în
care potrivit cu învățătura bisericei noastre, Melchisedec
stabilește legătura dogmatică între păcatul original şi starea primitivă a omului pe de o parte şi întruparea Fiului
lui Dumnezeu și mântuirea lumei pe de altă parte?).
II. Dizertafie despre onanism, scrisă pe 30 de pagini
(pag. 218——232) în manuscriptul no. 75. Ca inspector al
seminarului Veniamin, Melchisedec va fi observat probabil

vreun caz de acestea. Imprejurarea aceasta l-a determinat
să-și aleagă pentru

dizertaţia sa un asemenea

subiect. Di-

1) Vezi anexa B.
*) E scrisă pe 40 de pagini în m-sul no, 516 din biblioteca Academiei și
e
făcută după următorul plan:
A. Definiţia întrupărei Fiului lui Dumnezeu,
B. Divizia acestei dizertaţiuni:
Secţia 1
Căderea omenirei din starea cea fericită,
1) Ce fel a fost starea omenirei înnainte de cădere
2) Insăşi căderea.
a) Păcatul ca cauză a căderei.
b) Mărimea acestui păcat.
c) Pedeapsa pentru păcat.
3) Starea omului după cădere.
Secţia 11
Despre îndreptarea oamenilor
1) Hotărârea din partea dumnezeiască de a ierță păcatul omenirei şi a
o
liberă din căderea ei.
2) Cum că din partea omenirei niciuna din făpturile create nu a fost în
stare a face indestulare dreptăței dumnezeeşti.
3) Fiul lui Dumnezeu s'a făcut din partea omenirei împlinitor dreptăței dumnezeeşti.
4). Neapărat a fost ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze.
C. Concluzia
La fine stă scris: Finis de Incarnatione Christi. M, Stefănescu, 1843.
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zertația e ținută în anul 1853 și are următorul
coprins:
In întroducere desvoaltă ideia, că niciun fel de
rău pe
care l-ar face alţii omului nu poate să fie atât
de vătă-

mător ca răul

pe care

și-l face omul singur. În pertrac-

tare, arată ideia bisericei despre această faptă
abominabilă
şi apoi ideile doctorilor și a altor bărbaţi cunos
cuţi prin

a lor învățătură și dorință de binele omenirei. E
la locul
lui și face efect citatul: «Au nu știți că templu al
lui Dum-

nezeu sunteți și Spiritul lui Dumnezeu locuește
întru voi?
De va strică cineva casa lui Dumnezeu, strica-l-va
pe acela
Dumnezeu» (Pavel, 1 Corinteni, III, 16—17).
Amintește

între altele cazul

lui Onan

din Cartea facerei şi-l dă ca

pe un exemplu teribil al urgiei divine asupra onaniș
tilor chiar
în vieața aceasta timporală. Expune apoi
pedepsele canonice ce aplică biserica celorce s'au dovedit
a fi practicat măcar odată vițiul onanismului. Dupăce
arată părerile unor ilustrațiuni medicale asupra acestu
i viţiu, citează
o mulțime de cazuri concrete. In concluzie
arată mijloacele prin care se poate stârpi acest vițiu odios,
dacă n'a

ajuns în perioada ultimei sale desvoltări.

II. Sinodul florentin în vapori câtre biserica
moldo-română 1). Toate cestiunile din această dizertație
au fost desvoltate mai târziu de Melchisedec în diferitele
sale scrieri, precum: Grigorie Țamblac (Revista pentru
istorie, ar-

heologie și filologie, an II, vol. III, pag. 1—64),
Inceputul

ierarhiei în Moldova şi dependința bisericei moldo
vene (Czonica Romanului | pag. 41—100) și Noţiuni relati
ve la istoria limbei române (Cronica /lușilor, Apendice,
(pag. 1—
15 etc).
„IN. Dual fimpului de fată, tot în manus
criptul no. 75
foaia 181—187. Are ca text versetul 2—3
din prima epistolă a lui loan: «Să cunoașteți duhul lui
Dumnezeu și
duhul înșelăciunei...> In întregul ei, dizertația
are un conținut pur educativ. Arată că spiritul timpului
de azi e spi1) In manuscris no. 76. Această

dizertaţie coprinde următoarele părţi:
2. Cari au fost cei dintâi mitropoliți ai Moldov
ei:
3. De ce jurisdicție a atârnat în vechime biseric
a Moldovei şi ce schimbări
au urmat în această privință?
4 Este oare adevărată spunerea lui Cantemir
despre alungarea literaturei
române din Moldova în urma Sinodului Floren
tin?

1. Cine a fost Grigore Ţamblac?

Const.

C. Diculescu,

Studiu

asupra

viejei şi actitităţei episcopului Melchis
edec.
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rit al necredinței și al imoralităței. Reproducând ideia unui
predicator german!), Melchisedec zice că spiritul necredinței își are începutul în ideia falsă despre libertatea
ci-

vilă, care s'a extins și asupra

religiunei.

Spiritul

acesta

s'a întins din timpul revoluțiunei franceze peste toată
Europa și se propagă azi prin profesori francezi, căci societatea înnaltă preferă pentru educarea și instrucția copiilo
r
săi profesori numai francezi.
După spiritul necredinţei vine spiritul imoralităţei ce se
poate vedea clar în corupția generală a moravurilor. Aceast
a
vine tot din metoadele greșite, după care se face educația astăzi. Intre altele multe arătate de orator, spiritu
l
timpului fiind prea filantrop crufă toiagul lui Solomon penZru copii (Proverbe, XIII, 25) şi le dă libertate în
toate,

necăutând
V.

a-i constrânge cu frica de Dumnezeu.

Sinodul

din

Iași,

mas.

75,

foaia

187-195.

Dizertaţia

aceasta i-a servit de bază la serierea lucrărei Biserica
ortodoză în luptă cu protestantismul și în special cu calvinismul
în secolul al XVII-lea

și cele două

sinoade

din

Moldova

contra calvinilor—memoriu citit de Melchisedec în ședinț
a
Academiei române din Martie 1890.
VI. Oare mintea omenească 7erge înnainte spre desăvâ
rşire

E o dizertație filozofică aflătoare în acelaș manuscript,
f.
197-201. Arată cele două păreri în privința acestei
întrebări. Prima e că mintea omenească merge înnaint
e,
trebue a merge și va merge fără oprire. A doua, că mintea
omenească merge, merge, merge și după aceea deodat
ă
se întoarce îndărăt; stând pe loc câteva secole ea
iarăși
începe a merge înainte și apoi iarăși se întoarnă.
Dupăce
arată toate argumentele pe care se sprijină fiecare
din
aceste opiniuni, expune ideile Sfintei Scripturi despre
per-

fecția umană și căile ce conduc la ea.

VII. Profețiile despre soarta Babilonului adeverite de în
âmplările istorice (ms. no. 75, f. 203-209). Arată că istoria Babilonului e verificarea faptică a ceiace spune Scriptura că de pu za zidi Domnul casa, îndeșert sar osteni

ziditorii si de nu

vegheă

strejarul.

1) Muster- Predigter,

1846.

va făâzi Domnul

Dovedeşte
herausgeg.

von

cetatea

cu ajutorul
A.

Hungari,

B.

îndesert

ar pri-

istoriei, că toate
VII,

Frankfort

am

Mein,
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prezicerile profeților
realizat în totul.
VIII.

Această

asupra

acestei

faimoase

cetăți s'au

Dizertaţie de finirea studiilor la Academia din Chiev.

dizertație

e o

explicare

exegetică

a capitolelor

VII, VIII și IX, 1-8 din cartea profetului Isaia.

Dizertaţiile lui Melchisedec sunt scrise într'o limbă literară
corectă, În ele vedem talentul său de a analiză şi judecă
faptele, cum și aptitudinea sa de a sistematiză Și grupă
ideile după valoarea și derivațiunea lor, unele din altele.

$ 77. Achoitatea

ca membru

al Academiei

In strânsă legătură cu activitatea literară a lui Melchisedec, stă și activitatea sa ca membru al celei mai înnalte
instituțiuni culturale a țărei. Multe din scriirile sale istorice
nu sunt decât niște memorii științifice citite în şedinţele
Academiei. Membru al Academiei a fost ales în anul 1870,
când această instituţie nu numără mai mult decât patru

ani de existență.

Activitatea

în şedinţele Academiei
Desbateri cu câţiva ani

membu )).

desfășurată de Melchisedec

începe însă a fi consemnată în
mai târziu după alegerea sa ca

In ședința dela 21 Septemvrie 1879, Melchisedec iea
parte la discuția asupra cărților religioase didactice din
puntul de vedere literar și pedagogic. Limba acestor cărți—
zice eruditul Episcop—e de dorit să fie destul de curată,
dar în acelaș timp pecât se poate mai simplă, mai înţe-

leasă. Aceiaș idee o susține poetul V. Alexandri, care zice

că cestiunea cărților religioase e o cestiune delicată: limba
lor trebue să se purifice treptat, pas cu pas, pentru a nu
îngreuiă înțelegerea prin termeni neobișnuiţi Și echivoci.
De atunci, Melchisedec a prezintat raportul asupra GramaZicei raționate pentru începători de V. Ionescu. (laşi, 1879:
1 vol. în 8! de 162 pagini). Autorul acestei cărţi solicită un
premiu dela Academie. Iată în scurt raportul făcut de Mel1) În şedinţa din 10 Septemvrie 1870, a tost proclamat membru activ, dar
neputând participă la ședințe, demisionează din Societatea Academică, E reales

cu

toate

acestea în anul următor,

dar

acum

ca membru

omorar (Cp. Indice alfa-

betic al Analelor Soc. Acad. rom. din anii 1867-77, pag. XII). Cam de prin 1878,
Melchisedec a început să vie la şedinţele Academiei şi să iva parte la lucrările ei ca membru activ,

chisedec. Această gtamatică destinată pentru începători
are
de scop, dupăcum. spune însuș autorul ei, să desvoalte
în
copii nu numai limba, ci și cugetarea, să-i deprindă
nu
numa: a scrie corect, ci să și vorbească drept. Abstră
gând calitățile pe cari la tot pasul recensentul i
le recucunoaște, cartea în totul ei are prea multe imperfecțiun
i.
In dorința sa de a-și face cartea cât mai înțelegibilă
minței
copiilor, autorul a trecut sistematic peste gramaticile
uzitate până atunci, a amestecat părțile unele cu
altele, a
modificat chiar și ordinea părţilor de cuvânt, pe
cari le
clasifică în 9 categorii: 1. nume, 2. personale, 3. însușit
ive,
4. verbe, etc.. Face uz de o terminologie gramaticală
arbitrară, de exemplu, verbul ajutător szzz îl numește îzcepă
tor
de vorbă. Inventează și făureşte dela sine termeni noi,
precum:
strigătoare îld. interjecțiuni, ipsusitive îld. ajective, dirigu
itoare
îld. prepozițiuni, /egătoaze îld. conjuncțiuni etc. In
desfășurarea materiei tratate, întâlnim definiţiuni inezacte,
precum:
«Om învăţat este acela ce cunoaște lucrurile cu
cari se întâlnește» (pag. 1); «Eu cunosc blana cu ochii închiși
pentrucă stiu că e moale» (pag. 6); «Cu pielea noi
nu facem
decât pipăim» (pag. 8); «Insușirea se ține de ființă
ca albul de părete» (pag. 173) etc. etc.
Apoi întâlnim unele forme gramaticale curioase
precum
e substantivul 4oză, declinat Popa—popelui etc. Rapor
torul

conchide că din aceste observaţiuni analitice, colegii
săi își

vor face o idee de valoarea opului care solicită
sufragiile
lor pentru unul din premii.
Alte cinci rapoarte academice datorite penei
lui Melchisedec!), dovedesc, caşi acesta pe de oparte, aptitu
dinea lui
în cestiunile literare și pe de altă parte cinste
a și conștiențiozitatea sa în materie de critică,

In sesiunea anului

1880, a luat parte la discuțiunile or-

tografice. Melchisedec era pentru conservarea literil
or latine y, 2, 44, gu şi & în transcrierea textelor
religioase

unde le menținea la noi și grafia cirilică.

1) a) Literatura poporală română de dr. Gaster,
raport de Melchisedec (Anal.
Acad. seria II, 5, pag. 163—170), b) Vieața, lucrări
le şi scrierile lui G. Asachi de
I.. Negre, raport de Melchisedec (ibid pag.
182—192), c) Horea. Roman original de 1. P. Florantin; raport de Melchisedec;
d) Mcetoadă nouă de abecedar:
de acelaș; raport de Mel.; e) Grădina de copii,
ed. II, raport de Mel.; Estetica,
partea II, raport de Melchisedec.— Anale
seria II, 21, pag. 178—180.
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In ședința din 6 Fevruarie

1881, Melchisedec oferă A-

cademiei trei crisoave moldoveneşti originale, scrise pe
pergament în slavonește și însoţite de traducerea română.
Aceste crisoave sunt primul dela Alexăndrel-Vodă din
1453, al doilea dela Stefan cel Mare și al treilea dela Ieremia Movilă. Tot în aceă ședință, dă lectură unei părți din
memoriul întitulat «Relaţiuni istorice despre țările române

din epoca dela finele veacului al XVI-lea și începutul celui al XVII-lea».
In şedinţa din 10 Martie 1881, veni în discuţie propunerea episcopului Melchisedec, ca să se tipăreaacă de către Academie Colecţia de 64 de predici de Crisostom,

traduse de dânsul din limba germană. Contra acestei propuneri se ridicâ d-l Titu Maiorescu pe motivul, că numita lucrare atingând mai ales cestiuni religioase poate
suscită «Institutului nostru neînțelegeri regretabile cu Sinodul şi cu ceilalți prelați ai ţărei». Pentru publicarea numitei lucrări de către

Papadopol-Calimac
ziceă, că îndatoririle
inteligența ci și de
totul în căderile ei
dacă e nevoe,i se

Academie

In ședința dela 3 Decemvrie
lectura memoriului
serici

antice

din

au

fost însă V. A. Ureche,

și mai ales poetul V. Alexandri, care
Academiei fiind nu numai de a desvoltă
a întări moralitatea națiunei este cu
asemenea publicaţie. Cât despre Sinod
poate cere prealabil aprobarea !).
său,

1882, dupăce

a terminat

O vizită la câteva mânăstiri și bi-

Bucovina,

Melchisedec

o fericită propunere privitoare
monumentele noastre istorice.

a făcut Academiei

la anticitățile

păstrate

de

«Mânăstirile noastre—zice dânsul—ne-au păstrat multe resturi
din vechea cultură a Românilor. Bisericile noastre, dacă nu în totul
cel puţin în parte, reprezintă motive sublime de arhitectură cari și
astăzi fac onoare geniului străbun. Pictura bisericească ne dă ti-

purile și modelurile,
artă.

Deasemenea:

după care trebue să se cultive la noi această
sculptura,

argintăria,

desemnul

şi cusătoria gă-

sesc aici modele vrednice de imitat și continuat. Ele ne îndeamnă
la formarea tipurilor de arte naționale. Mânăstirile deasemenea prin
1) Această
Bisericeşti

carte sa tipărit însă cu trei ani mai târziu la Tipografia

şi anume

1000

de

exemplare

cu

cheltuiala

lui

Melchisedec

Cărților
și 2000

cu cheltuiala unei persoane anonime, care a dispus ca venitul realizat din vânzarea celor 2000 de exemplare ale sale să fie întrebuințat de numita Tipografie la imprimarea altor cărţi trebuincioase bisericei române, (Sumarele şed.
Sinod, an. 1883, p. 709).

.
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monumentele jor istorice ne dau o mulţime de date spre a ne com-

plectă şi desvoltă istoria trecutului nostru în toate privirile. -Academia ar face un mare serviciu culturei noastre intelectuale şi artelor, dacă ar luă măsuri prin oameni competinți a se adună toate
resturile culturei noastre antice păstrate prin mânăstiri ŞI a se publică întrun album, care să poată fi pus la dispoziţiunea publicu-

lui, a scriitorilor şi a artiştilor români. Arhitectura noastră biseri-

cească

lipsită de modeluri

tipice a ajuns

la anarhie,

lăsată la ca-

prițiul arhitecţilor cari, cea mai mare parte, se conduc or de modeluri streine, or inventate de dânșii și adeseori fără gust şi rău

nemerite. Dacă ar fi adunate într'un album frumoasele motive
antice de arhitectură bisericească, s'ar formă după ele o arhitectură

bisericească proprie națională și totodată

lele noastre

mulțime

de

pictură,

de modeluri

desemnuri

și

frumoasă,

cusătorie

încă

unitară. Școaar căpătă

pentru arta și industria națională».

o

In urma acestei expuneri de motive, Melchisedec propune Academiei să iea dispozițiunile următoare: 1) Să se
adune și să se studieze la Academie toate inscripțiunile
aflătoare în toate țările locuite de Români, pe la biserici,
mânăstiri și alte monumente antice. 2) Să se angajeze un -

arhitect sau doi, cari să aleagă modelurile și motivele cele

mai

alese din arhitectura noastră

şi descrie, compunând

antică,

să le desemneze

tot odată după ele modele de ar-

hitectură bisericească națională. 3) Să se angajeze un
pictor, care să formeze un album de pictură antică, de
sculptură, de desemnurile ornamentale bisericeşti, de cusătorie și argintărie. Această lucrare se poate face treptat
alocând pe fiecare an în bugetul Academiei o sumă oarecare. Lucrările persoanelor însărcinate cu această colecțiune de producte antice să se publice într'un album, care
să fie pus la disposițiunea artiștilor români pentru restabilirea și desvoltarea artelor române: arhitectura, pictura

desemnul,

argintăria și cusătoria ornamentelor bisericești.

Această lucrare s'a făcut de mult în toate țările civilizate.
Este timpul, ca şi România să nu fie lipsită de ea. O asemenea lucrare va fi totodată și de mare onoare pentru
națiunea noastră. fa va da dovada cea mai pipăilă desBre

cultura

și inteligența

românească

nu

numai

în prezent

dar și în veacurile de mult trecute; va legă cultura actuală
cu cea treculă și în multe ne va emancipă de robia spiriluală, care ne împinge a căută și adoptă toate dela străini !).
3)

Analele Acadertiei, seria II, 5, pag. 19—21.
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Această nobilă și frumoasă propunere s'a pus în aplicare
cu câţiva ani mai târziu și astăzi o continuă atât Academia cât și ministerul cultelor. In ședința din 13 Noemvrie 1882, Melchisedec citește memoriul său asupra descoperirei adevăratului portret al lui Ștefan cel mare în evangeliarul dela Humor. In călătoria ce făcuse în acel an
prin Bucovina,a dat în cancelaria palatului mitropolitan
din Cernăuţi peste două exemplare foarte frumoase de e-

vanghelii moldovenești, unul dăruit de Ștefan cel Mare
mânăstirei Humorului în anul 1473, altul dăruit de Grigorie,
mitropolitul Moldovei, mânăstirei Voroneţul la 1550. Melchisedec a descris aceste cărți și a copiat notițele de pe
ele. Cea dintâi este importantă mai ales prin faptul, că
în ea se găsește portretul lui Ștetan cel Mare. Melchisedec a accentuat atunci, că numai acela singur e adevăratul
portret al lui Ștefan cel Mare, deoarece “evangeliarul în
cestiune e făcut din ordinul și cu cheltuiala lui Ștefan
- cel Mare, a fost în posesiunea sa și el însuși le-a dăruit
mânăstirei Humorului. Opinia lui Melchisedec a fost apro-

bată de toți, afară. de Hașdeu care și-a exprimat îndoelile
asupra ei, zicând că portretul poate fi al lui Petru Rareș ?).
In ședința din 22 Noemvrie 1885, Melchisedec prezintă
pentru biblioteca Academiei: un uric slavon dela Stefan
cel Mare, anul

1470, cu

erile sale Wolfe

traducere

și note de

dânsul, scri-

îsforice și arheologice adunate dela 383 mâ-

năstiri și biserici antice

din Moldova şi Cuvânt pentru scoală

și biserică ţinut cu ocazia jubileului școalelor din Iași, iar
din partea lui Nicu Rosetti prezintă un exemplar din psaltirea versificată de Ion Pralea.
In ședința dela 18 Martie 1886, Melchisedec arată, că
printr'o particulară norocire posedă un manuscris în care
se coprind predicile lui Antim Ivireanul. Această colecție
de predici este una dintre cele mai însemnate, ce ni s'a
*) Anul trecut cele două evangheliare au fost din nou studiate de d-l |.
Bogdan într'un studiu intitulat: <Evangheliile dela Humor şi Voroneț din 1473
și 1550+*). In acest studiu d-sa zice: <Că portretul din evanghelia dela Humor
este

al lui Ştefan

cei

Mare,

nu

al lui Petru

Rareş,

mi

se pare neindoetnic

cu

toate indoelile exprimate atunci de d-l B. P. Haşdeu». In traducerea celor două
notițe de pe evangheliaru! lui Ştefan, d-l Bogdan a relevat la Melchisedec
câteva erori de traducere.
*) Analele Academiei,

U, tom.

XXIX
= pag.

646
- 649, şedinţa din 28 Martie

1907,
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păstrat dela episcopii și mitropoliţii din trecut
. Manuscrisul coprinde și un memoriu al mitropolitului
Antim către
Constantin Brâncoveanu. Ei e o copie făcut
ă către finele
secolului trecut (al XVIII-lea).
|
In ședința din 18 Marte 1885, din impulsul
lui N. Jonescu, secțiunea istorică se ocupă cu semni
ficația numelui le din titulatura vechilor noștri domni.
V. A, Ureche
arată că cestiunea aceasta a fost agitată
întâi de principele Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavia
e (pag. 46)1).
Cum că lv înseamnă /oa Și nu ex nu e
nicio îndoială;
dar că Îw sau Joan să însemne împăratul
Ioniţă aceasta
rămâne să se demonstreze. Melchisedec
zice că nu știe
de unde își va fi având originea cuvântul low;
ceeace poate
să afirme este că și alte popoare vecine,
precum Bulgarii
și Sârbii, întrebuințează acest nume ca o
titulatură dom-

nească;

prin

urmare

se

simte

necesitatea de

o

cerce

tare
mai întinsă. In inscripțiuni atât lapidare
cât și cusături și
pe alte ornamente bisericești se vede încru
stat întreg cuvântul /oaz,; astfel de exemplu este inscr
ipțiunea ușei de
la biserica cea mare a mânăstirei Neamţu,
unde Stefan cel
Mare se numește /oaz Stefan Voevod, fiul
lui Bogdan Voevod?).
In ședința dela 1 Aprilie, acelaș an, Melch
isedec a luat
parte la discuțiunea asupra termenului
de iobagiu, uzitat
1) «e regia tamen veterum Moldaviae stirpe
patre Bogdano, Ioannis filio a
quo principes omnes semper loannes suis
in titulis scribi solent ortum fuisse,
constans apud nos est traditio».
3) La acestea d-l Dimitrie Sturdza nai
adaose că pe monedele lui Vlad al
Il-lea Dracul se citește loan Vladislav,
pe
Waivoda; pe a le lui Istrate Dabija: Iohan monedele lui Despot: lohann D. G.
Istrat Dabija -. pe toate celelalte
se află însă 10. După aceasta Hașdeu
zice că <Părintele Melchisedec a complectat. cele zise de d-l Sturdza şi eu
n'am decât a mă uni cu concluziunile
amândurora». Titlul /oas scurtat în Jo
a existat deopotrivă la domnii români
și la toţi împărații româno-bulgari în urma
lui loanniţiu Asan, până la căderea Bulgariei sub Turci: Joan Asan,
Joan Căliman, Ioan Alexandru, Zoan
Şişman. Eră ca Caesar în Roma nume person
al devenit titlu. Alte două păreri
au rămas izolate, cea a lui V. Maniu care
susțineă în aceiaș şedinţă, că geneza numelui în cestiune se urcă mai sus
de epoca Ioaniților, deoarece în
forma acestui prefix domnesc (lo) se vede
o apropiere de numele Iovius, uzitat ca atribut divin de împărații romani
după Diocliţian; şi alta a lui Papadopol-Calimac, care
«Cuvios,

sfânt»,

susţineă că Joan, scurtat 0, nu e decât
bizantinul lodwns
latineşte pius. Titulatura aceasta a
fost în uz până pela 128,

probă titlul domnilor Ipsilant, Scarlat
Calimac şi Carageă, în crisoavele de
promulgare a codului civil,
Cestiunea aceasta a limpezit-o d-l 1. Bogda
n în aiticolul său 7 di titlul
domnilor români publicat în Convorbirile
litezate de pe anul 1989—90 pag. 721.

—
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în Transilvania în locul termenului de veci, vecizie

uzitat în Moldova și identic cu rpmâz uzitat în Muntenia."
Tot

atunci

Basarab

veniră în discuţie niște documente dela Mateiu

din

anii

1632—1644, găsite la Creditul fonciar

din București, în cari se vorbeşte despre instituirea șerbiei
în Muntenia de pe timpul lui Mihaiu, cunoscută sub numirea de /egăfura lui Mihai Vodă. Melchisedec se oferă
a merge în persoană la Odesa, dându-i-se însărcinarea Academiei, fără vreo pretențiune la ajutor bănesc, spre a

cercetă dacă acel document cu legătura lui Mihai Vodă
sau și alte documente românești se găsesc fie la societate, fie la alte biblioteci și arhive. Secțiunea, primind cu
mulțămire propunerea episcopului Melchisedec, decide a se

mijloci la plen ruga să se însărcineze cu aceă misiune.
In şedinţa dela 26 Martie 1886, a luat parte la discuţia asupra publicărei vechilor documente românești, fiind
de părere ca publicarea numitelor documente să fie însoțită de mici comentarii și notițe explicative asupra lor!).

La 23 Ianuarie 1887, Melchisedec atrage atențiunea Academiei, că |. P. S. Mitropolit al Moldovei are o bogată
şi prețioasă colecţie de cărți tipărite și manuscrise. Intre
acestea se află un manuscris de mare valoare coprinzând
biografia mitropolitului Nifon, fost patriarc de Constantipopol, scrisă de un contimporan. Acest prețios manuscris
—zice dânsul—ar trebui să se publice.
In ședința din 20 Făurar acelaș an, Melchisedec prezintă traducerea făcută de dânsul a patru crisoave slavone din colecțiunea Academiei, iar la 12 Martie cere să

se mijlocească la Cameră, ca ajutorul acordat de Stat pentru publicarea

documentelor

Hurmuzachi să continue a se

prevedea în buget.
In ședința din 5 Aprilie 1888, iea parte la discuțiunea asupra imprimărei de către Academie
a operilor, rămase în
manuscris, dela răposatul Petru Ispirescu, povestitor ales

cu limbă dulce și plină de farmec,

iar la 24 Martie din

acelaș

al său

an, dă lectură unui memoriu

despre

predi-

*) Publicarea vechilor documente a început abiă anul trecut (1907), când a
apărut prima fascicolă din «Documente românești, reproduse după originale și
după fotografii» sub supravegherea bibliotecarului Academiei române, d-l Ioan
Bianu.
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cile mitropolitului Antim Ivireanul, care.a servit ca precuvântare la al Il-lea volum de cuvântări ale distinsului
mitropolit.
Ultima discuţie, la care a luat parte Melchisedec, este aceia provocată de o carte oferită Academiei de P. A.
Sârcu, student la Universitatea din Petersburg. Această

broșură,

extrasă

din

Analele

socităfei

imperiale

ruse

de

arheologie, coprinde relaţia chineză în text mangiuric despre călătoria lui Nicolae Spătar Milescu în China la 1676.
Textul e publicat cu traducere de orientalistul A. Q. IL
vanovski și e precedat de o întroducere asupra lui Milescu de Sârcu. In această introducere, Sârcu afirmă că
numitul spătar român ar fi de origine greacă, din cauză
că în multe rânduri el singur se da de grec, opinie împărtășită și de unii contimporani. La afirmarea lui Hașdeu
că aserțiunea lui Sârcu este eronată, probă declarația lui
proprie pusă pe coperta unei cărți ale sale, Fnchiridion
sive stella orientalis, tipărită în Stocholm la 1867 «a Nicolae Spatario Mo/dovolacone», — Melchisedec răspunde
că cu greu s'ar puteă contestă afirmările atât de clare,
cari se află în scrisorile adresate lui Milescu de patriarcul
Dositeiu, și în cari îi spune că fiind și el grec să-și facă
datoria către rudeniile lui grecești !).
Dela data acestei discuțiuni, încetează și rolul avut
de
Melchisedec în dezbaterile Academiei. 4na/ele desbaterilor
o singură dată mai amintesc numele lui, adică în ședința
din 17 Mai 1891, când Melchisedec prezintă din partea
doctorului N. Calinderu copia unui manuscript din 1777
și a unui poem armenesc despre Armenii din Moldova.

1) Din cele două păreri, a lui Hașdeu e cea adevărată. Numele de grec ce
şi-ar fi dat însuși Milescu se poate referi or la confesiunea ortodoxă (greacă)
căreia aparţinea el, or Milescu se va fi dat de grec față de unele persoane
cari n'aveau idee de Valaki. In tot cazul, nobila origine greacă la care se referea
Dositeiu e o simplă încântare sau un expedient subțire pentru niște scopuri
mai mari. După mărturia lui Neculcea (Le, II, p 190), Nicolae Milescu eră
un
boer din ţinutul Vasluiului. Veracitatea acestei aserțiuni o sprijină d-l N. orga
(Studii şi documente, tom. 7, p. CLXXIV) pe împrejurarea că un
spătar Stefan
Milescu, desigur rudă cu cel dintâi, e iscâlit într'o mărturie din 1693 privitoare
la satul Jigoreni din părţile vasluene.

IV.

Caracteristică generală.
$ 79. Cahităţile personale, Ideile pohtice; Concluziune.
Melchisedec eră preot în cea mai înnaltă accepţiune a
cuvântului; eră bun și afabil cu toată lumea, avea o privire blândă, o înfățișâre plăcută, o inimă largă și simţitoare.
Suflet sincer şi caracter neșovăitor, Melchisedec, atât în
scris cât și în vorbire, spuneă verde ce simțeă și cugetă:
fățărnicia nu-i plăceă. Eră comunicativ și vesel, dar nu
vorbăreț. Persoana lui aveă un fel de demnitate impunătoare, o noblețe pe carei-o da nu vechimea familiei sau
strălucirea nașterei, ci cultura și superioritatea spiritului.
In întregul ființei sale se vedeă o notă aristrocratică, cevă
qare atrage; la el totul eră natural, nimic afectat. Admirator entuziast al naturei, iubiă mult florile şi din grădina
episcopiei atât la Ismail cât și la Roman făcuse un adevărat :
raiu pământesc. În lăgătură cu aceasta, un lucru mai caracteriză gingășia inimei sale: aragostea ce aveă către copii în genere, pe care și-o manifestă atât în felul vorbirei,
cât și în faptă, cumpărându-le haine, cărți și orce fel de
daruri plăcute lor; de multe ori dându-le chiar bani.
In toate actele și manifestările sale, în felul său de a

trăi şi a lucră, păstră ordinea și regula. Eră om

de ac-

țiune și de inițiativă: își urmăreă aspiraţiunile cu o stăruință neobişnuită și prezenta lor nerealizare nu-l descurajă.
|
Ca toți oamenii distinși, Melchisedec eră foarte darnic,
nu însă risipitor. In tot cursul vieței, de când a îmbrăcat
rasa călugărească și până când pământul a acoperit rămășițele sale, a lăsat urme neșterse de pietate și de iubire
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către aproapele. După moarte, toată averea agonisită
de
dânsul în lumea aceasta a lăsat-o pentru scopuri filantropice
,

nu

ca

de

obiceiu

rudelor, despre

cari

singur

spune:

«Eu,

pe rudele mele cari au meritat, le-am ajutat încă din
copilăria lor îngrijind de instrucția și'de educaţia lor,
dar
pe cei netrebnici i-am respins în vieața mea şi după moarte
.
Vocaţiunea mea în lumea aceasta nu a fost ca să munce
sc
pentru căpătuirea rudelor mele după trup, ci pentru
marea
mea familie duhovnicească, care este biserica și
fii ei cei

credincioși» !).

Melchisedec aveă o credință profundă în adevărurile
creștine, un devotament fără margini față de biserică
și un
entusiasm nestins pentru apostolatul preoţiei.
Se destingeă printr'o capacitate deosebită pe mai
multe
terenuri: Eră nu numai teolog desăvârşit, dar
și om de
știință și literat ales. Ca scriitor a desvoltat o muncă
fără
preget, lăsând peste 40 de lucrări tipărite, afară
de multe
manuscrise și de un voluminos material inedit de
istorie
bisericească română. La compunerea scrierilor sale
eră
de o mare tenacitate: o lucrare începută odată nu
o mai
întrerupeă, până ce nu o termină. In fiecare an scrieă
câte!
cevă pentru Sinod sau pentru Academie. Când
compuneă
sau traduce nu dictă altei persoane ca să scrie,
ci însuși
scrieă, și de multe ori tot el și pescrieă pentru tipogr
afie.
Cunoșteă bine trei limbi moderne: franceză, germa
nă și
rusă, și patru clasice: latină, greacă, paleoslovnică
și ebraică.
De toate aceste limbi s'a servit în scrierile
sale. Avea

pasiunea cărților și documentelor vechi, pe cari le-a
stu-

diat cu pătrunderea adevăratului istoric.
|
Inima sa vibră de cel mai cald patriotism și a
luat parte
activă la toate actele mari din istoria renașterei
române.
Deși amestecul său în afacerile politice ale ţărei
a fost
urmat de succes, totuș neplăcerile ce i-au cauzat
intrigile
şi meschinăriile de culise l-au făcut să stea depart
e de
luptele politice. Dintr'o adâncă experiență personală
a ieșit
desigur următorul sfat, pe care el îl dă clericilor
români:

«Am convingerea, că membrii clerului de toate treptele
nu

nimeresc, când

se amestecă

în politica militantă. Rolul lor

1) Testamentul P. S, Melchisedec, pag. 9-10.
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este apostolatul, știința și moralitatea» !). Deplina neutralitate observată de el față de partidele politice se probează
atât prin manifestările sale în vieața publică cât și prin
corespondența sa păstrată în toată întregimea ei. Calomniile și atacurile violerite, cu cari l-a lovit în ultimii ani ai

vieței sale un ziar de partid, nu se datoresc vreunei bănueli
că Melchisedec ar fi avut simpatii pentru cellalt partid
politic, ci mai: mult animozităței oarecăror personalități
politice. Melchisedec consideră ca lucru vătămător pentru
prosperitatea țărei și a națiunei, pătrunderea luptelor politice de partid în toate instituțiunile și în straturile de
jos ale poporului. El ziceă că prea multa politică ce se
face la noi în țară conrupe simţul cel bun al poporului și
împiedică guvernul și națiunea de a se ocupă cu cesti-

unile vitale naționale?).
Ca

figură

bisericească,

Melchisedec
— incontestabil —e

cel mai mare ierarc din istoria modernă a bisericei române. Incredințându-i națiunea un scaun episcopal, el n'a
înțeles că trebue să aibă un rol de figurant. Printr'o nobilă
și bogată activitate, Melchisedec a ridicat, ba a sfințit
episcopatul. Intr'un timp când biserica eră desconsiderată,

când curentul antireligios erâ așă de puternic, încât chiar
un ministru de culte—filozoful Vasile Conta— propusese
Camerei un proect de lege, prin care scoteâ cu totul învățământul religios de prin școalele publice, lupta lui Melchisedec ca reprezentant al bisericei a fost mare3). El nu
eră de ideia că generaţiunile precedente au făcut totul,
aşă ca să fi rămas celor actuale numai sarcina plăcută de
a culege fructele muncei acelora. Cea mai mare aspirațiune a sa a fost ridicarea bisericei române, pe care a

avut fericirea s'o vază autocefală. Toată vieața a muncit
pentru ridicarea nivelului cultural și moral al clerului ca
1) Revista jentru istorie, filologie și arheologie, anul II, vol. IV, p. 505.
1) Răspuns la o scrisoare către dânsul a lui N. Roznovanu, 8 Aprilie 1885 în
Acta corespondentelor acelui an.
3) Prin calităţile sale superioare, Melchisedec a fost cel mai puternic obstacol
în faţa celorce duceau în secolul trecut vestitele campanii antireligioase. De
aci înverşunarea cu care era atacat prin organele acelora. lată ce zice despre.
el ziarul Lupta din 26 lulie 1885: «Şi de unde credeţi că mişcarea pornește?
Se înțelege că tot dela fanaticul dela Roman, dela rusificatul popă, care a supt
la Chiev pelângă absurdităţile teologice, toate instinctele despotismului barbar
a acelei ţări.
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profesor, ca deputat la divanul ad-hoc și apoi ca episcop
în Sinod și în Senat. Era convins în sufletul său, că biserica va fi umilită mereu şi tot mai mult, cât timp în clerul
mic și mare se vor strecură oameni fără credință, fără
cultură și fără chemare potrivită cu acest apostolat. «Am
crezut—zice în testamentul său—că fără cultură clerul va
continuă a rămâne amorțit și stăpânit de prejudiţiile vulgare,
de viţii şi spre batjocura despotismului unor ambițioşi vani
Și speculatori de cele sfinte, iar biserica o instituție moartă,
destinată numai a acompaniă pe morți la mormânt»?).
Studiile făcute în Rusia au făcut din el un ortodox zelos şi mai apoi un prelat, care îna doua jumătate a secolului trecut a lucrat mai mult decât orcare altul la desvoltarea și prosperarea inst: tuțiunilor religioase în România.

Totuș

nu

la

înrâurit

întru

nimic

șovinismu!

religios

propriu Rușilor. Spiritul său ales l-a impiedicat a deveni
intolerant. În discursul rostit în ședința Senatului din 13
Decemvrie 1884, el arată pe față lărgimea vederilor sale
cu privire la alte confesiuni: «Respect acea biserică (romano-catolică)——zice el—care reprezintă religiunea multor
națiuni mari și chiar vechi prietene neamului nostru, și
todeauna a fost în țara noastră această opiniune, aș pu
teă dovedi cu istoria în mână».
Deși aveă astfel de vederi largi, Melchisedec a fost totuș un păstor vigilent, pe care nu-l lăsă nepăsător atacurile dibace îndreptate contra turmei salz de misionarii

altor confesiuni. Cu pana-i de istoric, a zugrăvit aceă ţesătură de intrigi şi de lupte aproape tainice date în curs
de secole de papistași și protestanți spre a atrage în cursele

lor pe Românii

ortodoxi?). El îndeamnă a ne feri de la-

țurile propagandei catolice, nu pentru a fi netoleranți contra spiritului constituțiunei noastre, nu pentru a jigni conștiința locuitorilor romano-catolici ce trăesc în România
şi poartă sarcinile Statului, ci pentru a ne apără biserica
noastră națională şi prin ea a feri națiunea de uneltirile
și amestecul străinilor în afacerile noastre naționale. Mel1) Testamentul, pag. 3.
3) Papismul

și biserica

orlodoxă

din

ortodoxă în Iuptă cu protestantismul.

regatul

României;

deasemenea

Biserica
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chisedec dorește unirea bisericilor, să fie adică
şi un pâstor, dar păstorul să nu fie papa,ci:

o turmă

«lisus Cristos, adevăratul cap al bisericei, care locueşte în ceruri și proniază pentru biserica sa pe pământ spre a pregăti prin
ea membri pentru biserica triumfătoare, cea cerească. Această unire
aici pre pământ şi în cer o dorim noi ortodoxii. De aceea, orcăror misionari, fie papişti iezuiţi, fie protestanți şi calvini, noi le vom
răspunde: Nu vă cunoaștem pe voi. Voi nu veniți în numele lui
Cristos, adevăratului şi unicului nostru păstor ceresc, ci voi iezu-

iţilor, veniţi în numele

papei

rea peste

și prin

toată

lumea

luteranilor, veniţi în numele
să

aduceţi

doxe» 1).

o

nouă

tinanie

dela Roma,

ca să-i întindeți domni-

el pe a voastră;

statelor

și

durabilă

voi,

al naţiunilor

asupra

ţărilor

calvinilor ȘI

voastre, ca

noastre

orto-

In scurt, Melchisedec nu aveă altă ambiţiune ca episcop, decât de a servi biserica națională prin ideile Și vederile lui şi de a deșteptă opinia publică asupra rolului bisericei în societate.
Melchisedec eră antisemit în atitudinea lui față de ludei. Vedea clar pericolul evreesc și aveă convingerea, că
poporul român va îndură multe mizerii și umilințe din

partea

acestui

element,

căre

stă

înfipt

ca

un

ghimpe

în

sânul şi inima țărei. In convorbirile ce a avut cu diplomații ruşi la Petersburg, în 1868, când veni vorba despre
Ovreii din România, Melchisedec le declară: «Cestia israilită în România nu este productul vreunei intrigi de partizi politice, ci este productul deşteptărei naționale a Românilor, cari nu mai pot suferi sporirea peste măsură a
acestui element cu totul eterogen și dușman. Nu numai
Românii, dar și Rușii -din guverniile Rusiei apusene nu se
vor putea niciodată ridică la demnitatea de om şi rațiune,
cât timp se vor lăsă a se copleși de jidovismul neconte-

nit crescând»?).

Melchisedec a

înfloritor poate

fost todeauna

să dea înflorire

de

ideia, că numai un Stat

bisericei

naționale și in-

stituțiunilor religioase. De aceea el a fost singura persoană

*) Biserica oriodoxă în luplă cu protestantismul, p. 116.
2) C. Diculescu, Un,episod diplomatic de ep. Melchisedec, pag. 21. Şi în
altă
parte: <Acesta este poporul evreu, pe carele noi nu-l iubim şi cu
drept cuvânt
căci au tăbărât prea mulți în țara noastră», (Discursul ținut la întrunirea
din
11 Aprilie 1885 a Asociaţiunei ortodoxe).

—

139—

bisericească î) care în timpul domniei lui Cuza a dat concurs guvernului la secularizarea averilor mânăstirești, act
care

a contribuit

mult

la desvoltarea

economică

a țărei.

Când la 1868, diplomaţii ruşi din Petersburg i-au observat că el, ca persoană bisericească, ar trebui să țină mai
mult la marea biserică ortodoxă și interesele ei, decât la
legile și tradițiunile ţărei, Melchisedec le-a răspuns cu acele memorabile cuvinte: «Biserica nu se poate izolă de
țară; interesele țărei nu pot să fie străine bisericei». «Le-am
citat—zice el—exemplu din Rusia: atitudinea ce ține cle-

rul în Rusia vis-ă-vis de stat»?),

Din împrejurarea că şi-a făcut studiile în Rusia,

adver-

Sarii săi au făurit calomnia că ar fi partizan hotărât al Ru-

şilor și afiliat al panslavismului.

Cu această armă, ilustrul

prelat a fost lovit pela spate în epoca din urmă a vieței
sale de cei ce erau geloși de erudițiunea și de superioritatea spiritului său. Dacă n'a urcat treptele scaunului mitropolitan, ce i s'ar fi cuvenit din toate puntele de vedere,
desigur că această intrigă măestrită a fost cauza. «Bun ar
fi Melchisede
—se
c ziceă—păcat că e filorus». Aparenţa
de obiectivitate a acestei judecăţi a întărit în mulți convingerea, că acuzaţia ar fi adevărată, și un loc ca scaunul
mitropolitan nu puteă în niciun caz să fie dat unui filorus.
Adversarii lui Melchisedec au avut grija să facă a fi auzită această insinuare calomnioasă chiar de domnitorul
Carol, curând după venirea sa în țară. Deși în proporțiuni
cu

totul

mici,

ideia

fu consemnată

de

M. S. în memoriile

sale de pe anul 1866, 5/17 Noemvrie: «Melchisedec este
un bărbat învățat, care și-a făcut studiile în Rusia, din
care cauză păstrează calde simpatii acestui imperiu»%). E-

vident,

că

țara unde

aceleaș

și-a

sentimente ce nutrește orce om

făcut

studiile cu succes:

mania, Anglia,

Grecia

față de Rusia,

de unde

etc., le va fi avut
s'a întors cu

1) La aşa numită regulare a averilor

dintre

clerici

Icon.

D.

Matcaş,

ruda

Franța,

față de

Germa-

şi Melchisedec

titlul academic

de

mănăstireşti din 1859 a mai conlucrat

lui Melchisedec.

*) Un efisoa diplomatic pag. 21.
*) Aus dei Leben Konig Karl voua Rumănien, v. |, pag 157.
<Er ist ein gelehrter
Mann, der seine Studien in Russland gemacht hat und diesem
Reiche daher
warme Sympatien bewahrt>.
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magistru în teologie și litere 1). Dar de aci nu se poate trage
concluzia, că la un moment dat patriotismul său ar fi șovăit,
ar fi putut „adică pune cauza Rusiei mai presus de cauza
țărei sale. Probă toate actele mari ale vieței sale: via propagandă ce a făcut pentru unirea țărilor surori, lucru ce
nu conveneă Rusiei, și în genere patriotismul ce la manifestat

în toate

ocaziunile.

«Să

strigăm, zicea el, unire cu

sora noastră Valahia, să ne silim a merge pe urmele statelor creștine.......ca să nu mai aibă s/răizu/ pretext a ne
desbrăcă sub cuvânt de a ne păstră credința şi biserica» 2).
Cuvintele acestea rostite de Melchisedec în catedrala Huşilor sunt o evidentă aluzie la Rusia, care sub pretext că
ne protejează a smuls teritorii din corpul țărei şi todea-

una

a căutat

să ne înghită.

Când sa ales domn

Cuza,

«eu cel dintâi—zice Melichisedec—în eparhia Hușilor l-am
pomenit la sfintele rugăciuni chiar înainte de a primi or-

dinul

chiriarcului

mieu și am lăcrămat

de bucurie când,

după tristele guverne căimăcămești, am auzit pe diacon
pronunțând la ectenie cuvintele» : Pentru binecredinciosul și
de Cristos iubitorul Domnul nostru, Alexandru Ion, Do-

mnului să ne rugăm» 3). La
belul

cu

1877,

când

sa început

res-

Turcii, Melchisedec a oferit statului suma de 1000

lei pentru cumpărarea de arme?), iar după resbel a
o listă de subscripţie strângând dela diferite persoane
de 17 mii de lei pentru îngrijirea ostașilor răniți5).
apoi Basarabia română fu luată de Ruși, autoritățile

făcut
suma
Când
bise-

ricei ruse cerură lui Melchisedec conturile gestiunei finan-

ciare ale eparhiei Dunărei de Jos. Melchisedec ca episcop
român, respingând cererea le răspunse cu demnitate: «orce
bani voi fi primit dela consistoriul de Ismail, aceia sunt
bani ai eparhiei Dunărei de jos, precum și consistoriul eră
o ramură administrativă a bisericei române. Intrebuințarea
lor mă privește pe mine ca episcop, şi eu nu ama dâ nimănui cont afară de Sinodul bisericei române». In altă parte
1) Titlul acesta se acoardă foarte rar şi numai acelora ce sunt adevărate ilustraţiuni ale Academiei. Dintre Românii cari au studiat la Chiev numai Filaret Scriban și Melchisedec l-au putut obținea,
2) Jerifă pentru unirea principatelor.
de jos tt dimisiunei lui Melchisedec din demnitatea de episcop al Dunărei

€) şi 5) Diferite corespondențe personale pe
telegramă de mulțumire din partea Reginei,

anul 1878,

Ismail

(ms);

ibid.
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tot

în cestiunea

aceasta

zice:

«Eu

nu

ama

da

socotele

de bani românești decât autorităței respective românești» ?)
Desigur, un adept al Rușilor mar fi dat acestora un astfel de răspuns. In scrierile sale, Melchisedec găsește adesea cuvinte de laudă pentru Rusia, dar aceasta o face numai când caută a ne da ca exemplu ce-a făcut Rusia
pentru prosperarea bisericei, îndemnând astfel pe bărbaţii
de

Stat

români

a. imită exemplul Rusiei, căci înflorirea bi-

sericei aduce înflorirea Statului.
Tăcerea lui Melchisedec, pecând se debitau calomniile
pe socoteala lui, a întărit în mulți convingerea că ele ar
fi întemeiate. Adevărul e însă, că Melchisedec din principiu nu obișnuiă a răspunde detractorilor săi, ordecâte
ori calomniile şi insultele treceau limita și luau o întorsătară ridicolă. Tot așă a procedat el și în timpul lui Cuza

față de înjuriile grosolane, că ar fi schismatic și dispus a

îmbrățișă chiar islamismul de i-ar fi profitabil. «Am crezut
mai bine a tăceă—zice dânsul—și a lăsă pe cei pătimași
a-și vărsă tot veninul, ca să se răcorească măcar cu vorba» 2
Numai atunci se explică, când eră provocat prin scrisori
particulare pornite din sinceritate. Astăzi s'a făcut destulă
lumină asupra persoanei lui și e fapt cert că acuzațiunile
grave ce i-au adus inimicii săi sunt de domeniul fantaziei -

și izvorâte din răutatea inimei omeneşti.

«Pe tărâmul po-

litic însă —zice el într'o scrisoare particulară—eu n'am
altă țară mai iubită decât România, căreia servesc aproape
de 50 de ani, și tot ce am lucrat, am lucrat numai pentru țara mea, și viitorimea, când pasiunile prezentului vor
trece în întunericul de unde au ieșit, va prețui ostenelele
mele în dreapta lor valoare» 3). In Acra corespondențelor
sale nu există nici o scrisoare cu conți-nut
politic cu nici
o persoană din streinătate și nici din ţară. Cu caracter
politic sunt numai două răspunsuri ale sale, către doi mi-

niștri de culte de ai noștri, din anii 1885 și 1888. In a-

ceste răspunsuri,

pelângă

vederile sale politice

privitoare

1) Scrisoarea către Rusinschi, secretarul consistoriului din Chişinău şi alta
către V. Mandinescu, directorul episcopiei—amândouă manuscripte aflătoare
tot în diferite corespondențe particulare pe 1878.
*) Articol pentru Zrompela română, ms.. în Corespondenţe şi lucrări particulare

pe 1865.

2) Coresposzdențele de pe anul 1888.
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la prosperitatea și fericirea patriei, se văd și sentimentele
sale de bun creștin și păstor meritos al bisericei ortodoxe

române.

>

De fapt, Melchisedec cunoscându-și
de

activitate,

niciodată

prea bine sfera sa

n'a căutat să sc amestice

în cesti-

uni de politică internaţională. «Stabilirea bazelor solide ale
politicei noastre internaţionale—spune singur într'o scriere
inedită— depinde de înțelepciunea bărbaţilor de Stat români» 1), In. scrierile sale nicăiri n'a manifestat simpatii pentru vre-o putere străină afară de Franța, odată la 1856,
în discursul său Jert/ă pentru unirea Principatelor şi a doua
oară către sfârșitul vieței, în scrierea inedită Propaganda
Zapistă, unde la pag. 65, vorbeşte cu mult entusiasm de
Napoleon al Ill-lea Gizefăcătoru/ desinteresat al Românilor.
In aceiaș scriere inedită şi în legătură cu ortodoxia română, Melchisedec a desvoltat vederile sale politice—a-

ceasta e singura dată -—criticând ideile iezuitului Don Jose

Riojos?), care căută să demonstreze, că ar fi mai profitabil
pentru Români dacă s'ar catolici și dacă s'ar alătură strâns
de Austria. Aserţiunei iezuitice, că ortodoxia românească ar
înlesni calea Rusiei ortodoxe de a cuceri România Și că doar
papismul ne-ar garantă independenţa noastră despre Rusia, Melchisedec răspunde, că dacă aceasta ar fi așă, apoi
pe acelaș temei trebue să credem cu siguranță, că papismul va înlesni Austriei papiste de a ne cuceri mai lesne
politicește. «Insă singură numai religiunea, lipsită de alte
condițiuni necesare pentru existența politică a unei naţiuni fie mari, fie mici, nu este îndeajuns pentru a apără o
națiune de cucerirea altora....». Contra pericolelor ce pretind unii, că ne-ar amenință din partea Rusiei ortodoxe,
Melchisedec zice, că «noi opunem la aceasta sentimentul nostru național care ne deosibește și de Ruși și de

Slavi: acest sentiment împrumută și religiunei şi bisericei

noastre

un caracter deosebitor prin limba bisericească și

istoria noastră religioasă din trecut. Ozeât am fineă noi
la orlodozia ce o avem comună cu Ruşii şi cu ceilalți Siaui,
însă

noi

fională,

am

avut

românească

și voim

să

proprie,

avem

şi biserica

în care să

avem

noastră

şi să

na-

auzim

') şi 3) Vezi scrierea acestuia La papaule ei les glises d'Orieni, Lige 1883.
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limba

și cartea noastră

și ne-au format-o

departe

că și Rusia

ritoare, de

cari

românească,

strămoșii

nostri».

şi Austria

Românii

au

așă precum

Melchisedec

sunt două

cuvânt

să

am

avul-o

arată mai

țări mari cuce-

se teamă;

dar

că

este o mare deosebire între aceste cuceriri. Rusia are deschise pentru cuceririle sale toată Asia. Austria, cu aceleaș pofte de cucerire spre nenorocul ei, n'are unde să se
întindă decât spre sud și vest, unde nu sunt decât țări
ortodoxe. După ce se pronunță contra acelei politici fluctuante care aduce multe pericole statelor mici, Melchisedec
argumentează cu exemple din istorie, că dupăcum nu e
bine a ne aruncă orbește în sfera politicei austriace, tot așă
nu trebue nici a manifestă o dusmănie fățișă față de Rusia.

O notă distinctivă a personalităței

lui Melchisedec eră

independența caracterului său. Niciodată nu se lăsă
a fi
înrâurit de ideile și de voința altora și țineă la convin
gerile-i proprii, trecând peste orce considerațiuni,
afară
doar de cele naţionale !). Linia aceasta de conduită
l-a
pus adesea în conflict cu mulți din contimporanii
săi și
chiar cu Filaret Scriban, care l-a apreciat cel dintâi,
l-a
sprijinit și i-a condus primii pași în vieața publică. Știm
că, cu toate stăruințele, Melchisedec 'n'a voit să intre în
mișcarea provocată de Scriban contra lui Cuza pe tema
cestiunilor bisericești. Relaţiunile dintre Scribanși Melchisedec s'au înnăsprit din cauza aceasta așă de mult, încât
pela finele anului 1867, când se vorbiă de trimiterea
lui
Melchisedec împreună cu [. Cantacizino în Rusia,
spre a
trată cu guvernul imperial cestiuni politice de mare
importanță pentru România, Scriban a adresat ieromonaculu
i Nifon—superiorul m-rei române Prodromul dela Muntele
Atos
care se află în relaţiuni cu mai mulți arhierei ruşi—o
scrisoare, prin care îl îndemnă să discrediteze pe Melchisedec
la acei arhierei ruși, prezentându-l ca pe «cel mai primejdios vrăjmaș al bisericei» 2). La o scrisoare adresată
de
Scriban lui Melchisedec în 1872, în care-i spuneă între
altele că «sângele apă nu se face», acesta îi răspunde
că.
:) Vezi pag. 46—49.
) Scrisoarea aceasta e reprodusă de d-l [. Calinderu în
Discurs de recepțiune,
pag. 64.
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relațiunile dintre ei amândoi trebue să fie nu relaţiuni de
«Cloşcă» şi de «pui», ci relațiuni amicale și chiar
frățești
ca între doi arhierei, cari se stimează reciproc Și se ocupă
fiecare la rândul său a face să prospereze afacerile spirituale:
«Admit şi preţuesc în toată valoarea lor și suvenirurile din tre-

cut dintre un dascăl înţelept şi un discipol vrednic de dragoste
a
lui. Eu la rândul mieu în astă privire, V'am păstrat todeaun
a şi

Vă voiu păstră recunoștință şi stimă. Nu pretindeţi însă a mă avea absolut subordonat ca în timpul școlăriei. Nici «cloşca» nu

face aceasta cu «puiul» său. Dupăce a crescut puii, cloşca
devine
pentru ei simplă găină şi puii, la rândul lor, găini şi cocoşi
egali

cu fosta cloșcă. Vedeţi că asemănarea cu cloşca și puiul este departe de a exprimă ideia ce aţi voit a lăsă să se înțeleagă. Relațiunile noastre au fost și sunt de domeniul moralităţei. Pe tărâmul
acesta trebuesc ele conservate și consolidate, bazându-se numai pe

principii morale, rezultate din judecata sănătoasă ȘI din libera
acțiune. Insti: ctul este motorul acțiunilor animale și la el se rapoartă
atât proverbul că «sângele apă nu se face», câi şi asemănarea
cu

cloșca, şi au la .mine valoarea numai întrucât nu vor fi în contra-

zicere
ce

cu principiile

morale.

|

lertaţi-mi această sinceră explicaţiune, făcută numai
am

de

a stabili

și spirituale, bazate

între

noi

pe priviri

amândoi

adevărate

sănătoase

din dorința

relațiuni

creștinești, cum

să fie între doi Arhierei, unul în etate de 60
ani, iar nu ca între cloșcă ŞI pui»l).

raţionale

se cade

de ani, altul de 50 de

In bogata activitate politică și bisericească a lui Melchisedec se poate observă oarecare lipsă de cosecință în ide-

ile și vederile sale. Astfel, la 1857, ca deputat în divanul

ad-hoc, a susținut cu multă căldură necesitatea participărei preoțimei laice la Sinod. Cu 26 de ani mai târziu însă
deși nu cu aceiași căldură, dar cu mai mult aparat ştiin-

țific, respinge aceă idee ca necanonică și nepotrivită. La
1864, susținea secularizarea averilor mânăstirești și el, sin-

gurul

din

cler,

a luat

nele vieței vorbind

parte

la realizarea

în testamentul

ei,

iar

către

fi-

său de această reformă

o numește «odiosu/ act de sfoliere numit secularizarea». |n-

nainte de 1880, eră pentru înlocuirea în cărțile bisericești
a alfabetului cirilic prin cel latin, mai târziu însă s'a de-

clarat pentru menținerea celui dintâiu. Generalizând ace„ste cazuri din viața lui Melchisedec, vom vedeă în ele o
parte firească comună

tuturor oamenilor: sunt mai liberali

1) Acta corespondeulelor pe anul

1872,

.
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în tinerețe şi mai conservatori
la bătrânețe. Ca judecata
noastră însă asupra persoanei
lui să fie dreaptă, trebue
să analizăm amănunțit Câteștre
le aceste cazuri. Mai întâi
de toate vom observă, că nim
eni nu e ținut să rămâe fidel în tot cursul vieței sale idei
lor, pe cari le avea în €poca tinereţei. E din contră o
virtute chiar, să renunțăm
cu dragă inimă la niște idei susț
inute de noi altădată și
despre cari ne-am făcut convin
gerea că sunt rele. Acesta
e cazul lui Melchisedec. Nu poa
te fi vorba aici de o schimbare de idei, pe care ar fi det
erminat-o niște considerațiuni egoiste sau interese pers
onale. Intradevăr, Melchisedec a fost credincios ideii rela
tive la participarea clerului lumean la Sinod, până cân
d în ultimii ani ai domniei
lui Cuza s'a facut experiență
cu astfel de Sinod. După aceă dată, el a renunţat la
vechea sa idee, deoarece,
pedeoparte, văzuse că un Sinod
constituit astfel nu dă rezaltate bune, iar, pe de altă
parte, se convinsese că Sinodul bisericei române trebue
constituit la fel cu cel din
Constantinopol, cu cel din Grec
ia, cu cel din Rusia etc.,
și nu imitat după al bisericei rom
âne din Transilvania constituit în alt mod de Șaguna
din profunde motive politice
naționale.
Atitudinea avută de Melchisedec
în cestia secularizărei averilor mânăstirești poate fi iarăș
perfect îndreptățită. El vedea
o nedreptate în faptul că venitul
colosalelor averi ale mânăsti„rilor închinate treceau în fiec
are an fruntaria Țărilor Românești servind anumitor scopuri
naționale străine, pecând biserica română eră neîngrijită
și Statul sărăcit neputând da
înflorire instituţiunilor sale.
Eră deci o dreptate evidentă
oprirea pe seama Statului
român a unor averi române
ști.
In ceiace priveşte acum secu
larizarea averilor stăpânite
de mânăstirile neînchinate, Mel
chisedec eră de părere ca
tot Statul să administreze și
aceste averi, și el la rândul
său să aibă grijă de interesele
materiale ale bisericei. Aşa
e natural: membrii clerului să
se ocupe numai cu cele
spirituale, iar punga bisericei
să o administreze Statul.
Astfel clerul nu numai va fi păzi
t de abuzuri, dar va fi și
la adăpost
de orce bănuială. Dacă Statul
nu făcuse aproape
nimic pentru biserică până
la moartea lui Melchisedec, nu
e vina acestuia. La 1864, Mel
chisedec avea asigurări for10.
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male din partea oamenilor politici, că Statul va ridică biserica la înnălțimea ce i se cuvine și va da instituțiunilor
religioase o înflorire potrivită cu timpul Î). După secularizare, Melchisedec văzând că biserica este uitată a atras
de multe ori atențiunea unor oameni politici, amici ai săi,
asupra acestui fapt vătămător în consecințele lui. Astfel,
între alţii, vedem că V. A. Ureche ziceă într'un discurs

rostit în ședința Camerei din 14 Ianuarie, 1877: «Tot Ca-

merei române, esclamau dd. Brătianu și Rossetti, este lăsată misiunea deopotrivă mare şi sfântă de a mângâiă
umbrele mâhnite ale atâtor donatori și înzestrători ai bisericei. O rea interpretare de regimul trecut a vorbei
secularizare nu numai a sfâșiac fără înfiorare testamentele
— cuvântul ultim al celor ce muriră—dar încă a desecat,
prin această faptă, din inima română avutul simț de altă

dată pentru faceri de bine. Fără a deprinde mai întâi pe
Români să consacre aiurea averea ce în trecut ar fi dat-o
bisericilor pentru fapte bune, legea de secularizare rău
înțeleasă a zis generozităței române: za mai da nimic bisericei, căci averea cei încredințezi pentru Japle bune, va
serri unui guveru pentru chelueli ruinăloare și pentru de-

lapidări». Dar guvernele au continuat mai departe cu totala lor nepăsare faţă de biserică. La sfârșitul vieței sale

deci, văzând

starea

deplorabilă în care

se găseă

clerul

și lipsa complectă de atenţie a Statului față de biserică, episcopul, încărunţit în lupte și muncă pentru înnălțarea
neamului și a bisericei, a trebuit cu tot dreptulsă fie revoltat în sufletul său contra acestei nenorocite stări de
lucruri şi să numească secularizarea din 1864 un act odios, o spoliere și o nedreptate strigătoare făcută bisericei. Astfel se esplică, pentruce Melchisedec la 1864 eră
3) Astfel justifică Melchisedec cooperarea lui la realizarea secularizărei, când
eră

întrebat

de

către

cineva

pe

cale

particulară

(Relafiune

personală

dela

Pă-

vintele Icon. Const. Nazarie). Cum că Melchisedec spuneă adevărul, se vede clar
din următoarele cuvinte ale lui Cogălniceanu—care a înfăptuit la 1864 ca primministru secularizarea— rostite într'una din şedinţele Senatului din 1888: «..niciunul din miniştrii de sub Cuza-Vodă nu și-ar fi pus ştreangul în gât ca să facă
legea secularizărei averilor mânăstireşti, lege încontra căreia. erau şapte mari
puteri,

dacă

am

fi ştiut ce întrebuințare

aveă

trebuinţare pe care nu vroiu să o mai calific.
tenţiuni,

noi

am

secularizat

acele

averi,

să

se

facă

Animaţi

cu

acele

fonduri, în-

de cele mai

ca să facem bine,

ca

să

bune

servim

înbise-

vica, şcoalele, spitalele şi în loc de aceasta, fondurile mânăstireşti s'au intrebuinţat la alte echitibrări bugetare şi adeseori la cheltueli destrăbălate sau ne
trebuincioase». (Titu Maiorescu, Discursuri farlamentare, IN, pag. 142— 143).

—
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partizan al secularizărei, iar la finele vieţei sale, nu găsea
calificative mai negre cu care s'o înfiereze.
:
Un

alt caz, în legătură

cu

cel

de

sus, e acuzaţia ce i-a

adus răposatul senator și fost ministru, elozintele G. Mârzescu, în ședința Senatului din 13 Decemvrie, 1884. Intr'un
discurs al său, acesta atacând biserica și clerul superior
în genere,

acuză

pe

Melchisedec

în

special

că

el,

care

face atâta caz de canoane, de multe ori n'a respectat ca- |
noanele. Ca o probă, citează cazul, că la 1859 când pîfropolitul Sofronie afuriseă actul secularizărei, a7/imadrilu! Melchisedec cooperă la realizarea ei. Deci Melchisedec eră
învinuit de neascultare și nesupunere față de capul suprem al bisericei, lucru anticanonic. Deşi la prima vedere,
această. acuzaţie pare întemeiată, totuș tr ebue să recunoaş-

tem, că clerul în genere datorind supunere şi ascultare
capului suprem al bisericei, capătă libertate de acţiune
îndatăce acesta lucrează în mod vădit contra intereselor
superioare ale Statului. Cine poate învinui, de exemplu,
clerul din Moldova că la 1866 n'a urmat pe mitropolitul
Calinic, care se pusese în fruntea mișcărei separatiste? De
aceia, foarte frumos sună răspunsul lui Melchisedec la a:
ceastă inculpare coprins în cuvântarea sa rostită în ședința
Senatului din 13 Decemvrie 1884: «Ei! Domnilor, aşă se
întâmplă: sunt cazuri unde este iertat oamenilor în vieața
lor să se despartă de tatăl și de muma lor, chiar și tatălui de fiul său; așă am fost eu atunci. N'am călcat niciun
canon,

sunt

canoane

pentru

averile

mânăstirești

ca să nu

se facă abuzuri.....
*
X

%

In descrierea vieţei lui Melchisedec, văzurăm că în dosul înnălțărei sale crescânde, nu se ascunde nici numele
familiei or combinaţia politică, nici interesele de gașcă și.
de partid, nici 'uneltirile secrete, necum intrigile cari sapă
şi dărâmă instituțiunile mari și sfinte. Dela început și
până la sfârșit vedem un mers încet, continuu dar sigur:
e acela pe care i l-a dat superioritatea spiritului său, e
știința sa vastă, virtuțile și numele bun ce a știut să-și
creeze în societatea contimporanilor săi. Acestea sunt cari
l-au făcut să ajungă acolo, unde trebuiă să ajungă un om
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întradevăr mare, mare în cea mai desăvârșită accepțiune
a cuvântului, cum a fost și va rămâneă episcopul Melchisedec. Căci sunt două feluri de oameni mari: pe unii îi
ridică favorurile, intrigile și combinaţiunile politice—aceş-tia sunt mari numai în timpul vieței lor şi în cercul mai

mult sau mai

puţin

restrâns

al lingușitorilor,

care

cere

variază și el necontenit dupăcum variază și interesele mes„chine şi mărunțișurile cumune ale vieței ce-i leagă laolaltă;
pe alţii, pe adevărații oameni mari îi înnalță strălucirea
minței lor, bogăția cunoștințelor, geniul, aptitudinile, mo-

destia, bunătatea inimei și tezaurul virtuților. Pecând nu-

mele celor dintâi ne lasă reci și indiferenți, amintirea celor
din urmă ne încălzește sufletul. Imaginea acestora răsare
misterios din negura trecutului, o imagine blândă, dulce,
sfântă, care se sapă în inima noastră și ne e ca un mo-:
del pe căile aspre și încurcate ale vieței. Vieaţa și meritele lui Melchisedec, privite sub toate înfățișările lor, sunt

o pildă elocinte de ceiace pot face virtuțile,

talentul

și

stăruința pentru a scoate pe un om din întuneric, a-l pune
în evidență și a-l face lumina unei naţiuni.
Astfel a fost și astfel rămâne Melchisedec: una din
gloriile episcopatului român și o -podoabă a țărei sale.

SOON
PD
a
EL

Const.

C. Diculescu,

Sfrutiu asupra

vicfei şi activităței episcepuluii Melchisedec,

ANEXA

A.

Lista complectă a scrierilor lui Melchisedec şi copriusul unora
pe scurt,

A.

Istorice

(în ordinea insemnătăţei lor).

1, Cronica Hușilor şi a episcopiei cu asemenea numire,
după:
documentele episcopiei și alte monumente ale țărei. Bucureş
ti, 1869,

(Vezi pag. 88—92).
2. Cronica Romanului şi a episcopiei de Roman. după documente naționale române și străine, edite și inedite. Bucureşti,
1874, E

tipărită în două fascicole, dintre

cari prima are 352 de pagini, iar se-

cunda 239. Afară de noțiunile privitoare la originea orașului Roman
şi la istoricul episcopiei, scrierea aceasta conţine multe relațiun
i
privitoare

la starea socială,

la comerț,

la industrie și la organizaţia

diferitelor corporaţiuni de meseriași din vechime, In scurt,
şi istoricul şi filologul vor găsi în ea date prețioase relative la
trecutul
neamului și al limbei românești.
3. Nofițe istorice şi arheologice adunale de pela 48 de
mână-

stiri şi biserici antice

din

92—95).
4. Papismul şi Starea

Moldova.

București,

1885

actuală a bisericei ortodoxe

(Vezi pagina

din

rega-

tul României. Bucureşti, 1883. In partea Ia lucrărei
, Melchisedec
face istoricul catolicismului în țările române până
în timpurile mo-

derne. E bine documentat şi bine scris. Desigur că
memori
cesta a lui Melchisedec e departe de a fi o istorie complec ul a
tă a catolicismului în țările române. Melchisedec n'a avut la
îndemână

tot materialul necesar pentru o asemenea lucrare.
Acest material
abiă astăzi e în parte cunoscut prin ceiace a strâns
și publicat
d. N. Iorga în Acte şi documente cu privire la Istoria
Români-

lor. I—II. Niciuna însă din opiniunile emise de Melchisedec
în
acest memoriu n'a fost răsturnată de ceice au scris mai târziu
asupra aceleiaș cestiuni 1). In partea din urmă a memoriului,
Mel-

chisedec arată mijloacele de cari se servesc misionarii papiști
spre a
atrage pe Români la catolicism şi ce măsuri de apărare
trebue să

iea biserica

noastră.

1) Radu Rosetti, despre Unguri şi episcopiile catolice din
Moldova. Anal. Acad,
1905, seria II, tom. XXVII, pag. 247—322, și N. lorga,
Introducerea de la
vol. I-Ii din Acte și documente cu privire la Istoria Românil
or.

—
5. Biserica ortodoxă

150—

în Inptă

cu protestantismul

în special

cu

calvinismul în veacul al XVil-lea și cele două sinoade din Moldova contra calvinilor. Bucureşti, 1890. Extras din Analele Aacdemiei române. seria II, tom. XII. Memoriile secțiunei istorice şi
Rev. Biserica ortodoxă română, An. XIV no. 12, pag. 869 urmm.
An. XV-lea no. |, pag. 17—82; no. 2, pag. 133—145; n0.3, pag.
209—222. (Vezi pag. 95—97)
6. Relaţiuni istorice despre țările române dela finele secolului
al XVI-lea și începutul celui al XVII-lea, extrase din opera întitulată „Alexandrischi Patriarhii Meletii Pigasii” compusă de Ivană
Malyşewski, profesor la Academia teologică din Chiev, 1872.—Analele Academiei române, seria Il-a, tom. III, secţia II, -anul 1882

(pag. 1—55).

7. Grigorie Ţamblac, Vieaţa şi scrierile sale. (Revista. pentru
istorie, Alologie şi arheologie An. II, vol. III, pag. 1—64, Analele
- Academiei, VI, 2 și Biserica ortodoză română. An. VII, pag.

410—435;,

475—542,

8. Memoriu
pag. 58—599).

asupra

cântărilor bisericeşti. Bucureşti,

1881. (Vezi

9. Schițe biografice din vieața mitropolitului Ungro-Vlahiei Filarei al II-lea (1792) şi a altor persoane bisericești contimporane
cu dânsul. Roman, 1886. După o scurtă ochire asupra stărei po-

litice a ţărilor române,

Muntenia și Moldova

în secolul al XVIII-

lea. Melchisedec vorbește pe larg de activitatea literară a trei mari
prelați din acel secol: Grigorie, Chesarie şi Filaret. Fermină cu bi-

ografia acestuia din urmă.
10. Studiu

asupra

ierarhiei şi înstituțiunei sinodale în biserica

ortodoxă a Răsăritului. București, 1883. (Vezi pag. 61-—62,

Nota).

11. Lipovenismul, adică schismaticii sau rascolnicii şi ereticii rusești, după autori ruşi şi izvoare naționale române. București, 18714,
(pag. 539). Scrierea aceasta interesează mai ales prin faptul că ne

face cunoscut cultul secret al acestor eretici şi vieaţa lor intimă
care e un rezumat al tuturor erorilor și destrăbălărilor spiritului
uman

dela

manicheism

până

la

mutilare).

Opul

lui

Melchisedec

nu aduce contribuțiuni noi asupra acestor cestiuni de erudiție liturgică. Meritul lui e că aștiut să le culeagă din felurite scrieri şi rapoarte

oficiale ruseşti. Ceeace este nou în publicaţia sa este istoria Staroverilor în afară de Rusia adică în Bucovina, Moldova şi mai ales
în Dobrogea. In anul 1876 opul acesta a fost tradus în limba greacă.
12. Cauzele urei creştinilor ortodozi asupra Armenilor şi a
credințelor religioase ale acestora. Scriere postumă publicată
prefață de d-l Dragomir Demetrescu. București, 1897.

cu o

1) Cauterizarea boaşelor cu un fier aprins—operaţie numită mistic botezul
cu foc; suprimarea chiar a membrului viril, pe cari ei îl numesc cheia întunerecului. Această din urmă mutilare constitue botezul deplin sau punerea pecetiei împărătești. La femei, semnele castrărei se găsesc la țâţe și la părţile
genitale. Țâţele uneori se tae cu totul, alteori li se ard gurguele, La părţile
genitale se tae clitorul, labia mică, alteori și parte din labia mare.

—
13.

Un

episod diplomatic

151—
(din anul

1868).

Scriere postumă

pu-

blicată cu note şi o prefaţă de Constantin C. Diculescu, Bucureşti,
1907. (Vezi pag. 50—52).
14 Biserica creștină şi calendarul. (Biserica ortodoxă, 1881,
pag. 561——604). In această monografie, Melchisedec dupăce vorbeşte
despre disputele pascale din secolele al II-lea şi al VII-lea şi despre reforma călindarului iulian de către papa Grigorie al XVII-lea tace istoricul încercărilor bisericei de Apus pentru a generaliză şi în Răsărit
călindarul gregorian arătând în acelaş timp şi măsurile luate de biserica de Răsărit contra acelor încercări.
15. Notițe biografice despre mitropolitul Antim Ivireatil, publicate la începutul didahiilor sau predicilor sale. București, 1886.
16. Biografia Preasânţitului Dionisie Romano, Episcop de Bu-

zău. Anal. Acad.

IV, 2 (59 pagini). Dupăce în partea introductivă

vorbeşte de persoanele distinse, pe cari le-a avut biserica română
în fruntea sa în prima jumătate a secolului trecut, Melchisedec
trece la vieața și activitatea episcopului Dionisie Romano, servin-

du-se de cunoștințele sale proprii și de relaţiunile altor persoane
contimporane cu Dionisie.
17. Inscripțiunile bisericilor

armenești

Acad. IV, 2 (Vezi pag. 81—82).

din

Moldova.

Analele

18. Inscripțiunea dela mânăstirea Războeni, comentată. Anal.
Acad. VII, 2, şi Bis. ort. rom. An, VI, pag. 649-—664 şi 689—719.
In această scriere, M. a stabilit genealogia lui Ștefan cel Mare.
19. Zractat despre cinstirea şi închinarea sântelor icoane făcătoare de minuni. București, 1890. Dupăce face istoricul dogmei
despre venerarea icoanelor în biserica creştină până astăzi polemizând cu protestanții şi calvinii, cari resping această dogmă, Mel-

chisedec vorbeşte despre venerarea icoanelor în biserica României
ortodoxe. Arată că această credință a Românilor în puterea sfin-

telor icoane nu este un mit, o simplă legendă, formată de imagi-e
nația populară, ci se bazează pe fapte şi semne vederate, că în
sfintele icoane ale Ortodoxiei lucrează o putere supranaturală, care
pune în contact cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul cre-

dincios. Relatează apoi un fapt miraculos: lăcrămarea anumitor icoane, fenomen ce se întâmplă din când în când prin deosebite locuri. Alături de relaţiunile propriei sale experiențe, Melchisedec consemnează și relatările unor cunoscute și distinse persoane. La fine
e reprodusă predica ţinută de Melchisedec la 1854 cu ocazia lacrămărei icoanei Maicei Domnului din biserica m-rei Socola.
20. O vizită la câteva biserici şi mânăstiri din Bucovina. (Rev.

Ist. arh.

fil. An.1,

vol.

1, p. 65 şi Anal. Acad.

fascicolă separată (ed. Rev. pentru
21. Material

inedit pentru

istoria

rom. Apărută

Istorie, Arh. şi Fil. f.1D.
bisericei române,

și în

coprins

în

treisprezece manuscripte în folio, de diferite mărimi. Se păstrează

în arhiva caselor Melchisedec din Roman. (Vezi pag. 97-—98, Nota?).
22. Diferite însemnări și mici biografii pcecum: Noiţă biogra-

fică despre arhiereul

Vladimir Suhopan,

12 pagini manuscrise în

Diferite coresbondențe Personale pe anul 1975—
Ismail.

grafie despre Isaia Vicol, fost episcop de Roman,

Scurtă bio-

îbidem

etc...

23. Propaganda Papistă, manuscris cu 84
pag. în folio, 84
pagini, fără fine, neştiindu-se câte foi lipsesc
de ia urmă. Serierea aceasta inedită a lui Melchisedec este
un răspuns polemic

la broșură La papaute et les €glises d'Orient
apărut
în 1883 şi datorită iezuitului Don Jos6 Riojos. Deoare ă la Li6ge
ce elementul
politic internaţional joacă un mare rol în numita
broşură ca argument în susţinerea tezei că pentru Români ar
fi mai util catocismull)

de

cât

succes s'a văzut

ortodoxismul,

constrâns a-și

Melchisedec

spre

a

răspunde

desvoltă și el vederile

sale

cu

politice, desigur cu totul opuse celora ale iezuitu
lui. Riojos. Alăturea
de o bogăţie de noţiuni istorice, e plină de
interes şi demonstra-

ţia stringentă că de la Mihai Viteazul cel mai mare
erou al nostru ucis în mod mișelesc, prin uneltirile Austriei
căreia se încre-

zuse

orbește—și

până

astăzi

încrederea

sinceră

vecină a adus a Românilor absolut numai

folos

real.

PR.
24.

Manual

ortodoxe

1853,

în această

putere

pierderi: mari şi nici un

Pidactice?).

de lilurgică

sau

servirea de Dumnezeu

a bisericei

25. Manual de tipicul bisericei ortodoxe,
compus în anul 1854
de protosinghelul Melchisedec răposat episco
p de Roman. Reimprimat în a treia ediţie de Silvestru Bălăn
escu, Episcop de Huși

Bucureşti,
26.

1900.

Teologia

dogmatică

a bisericei ortodoxe catolice

de Răsărit,
extrasă din scrierile părinţilor și din învățătura
sfintei noastre biserici
de

ţia din

protosinghelul Melchisedec. lași
1855 e tipărită cu cirilice.

27. Scurtă

întroducere

în cursul

1865, are 419

pag.

Edi-

științelor teologice

lași 1856.
28. Catechismul ortodox, publicat din porun
ca ȘI cheltuiala prea
sfințitului și de Dumnezeu _iubitorului episco
p al Hușului D. D.
Meletie Istrate, prin Arhimandritul Melchisedec,
rectorul seminariei
eparhiei
de Huși.

lași, 1857.

.

29. Introducere în sfintele cărți ale Vechiu
lui şi Noului Testament, prelucrată pentru seminariile române
din Principatele-Unite,
2 vol, 8. laşi 1860,
30. Teologia păstorolă, parte tradusă, parte
prelucrată după mai
mulți autori: Antonie, Amfiteatrov Chiril, Reich
enberg etc. Bucu-

rești 1862.

31. Introducere spetială în cărțile Noului

|

Așezământ.

E inedit.

1) Sicut genere, sic sis stiam imitatione Romanus—Prec
um eşti cu neamul
aşă şi cu imitaţiunea să fii Roman, adică să te
faci Roman și ca credința
care este cea a papei dela Roma
2) Despre toate aceste cărți s'a vorbit pag. î17—19
0.

—
Se

găsește

în

153—

partea 1 a manuscriptului

cu

Academiei,

32. Archeologia biblică,
a aceluiaș manuscript.

inedită.

no.

Se găseşte

73 din

în partea

biblioteca
din

urmă

33. Patrologia sau lecţii despre sfinţii părinţi, dascăli ai bisericei şi scriitori bisericeşti. Nu s'a publicat; textul manuscris e în
biblioteca Academiei şi poartă No. 74.

34. Dreptul canonic, în două manuscrise aflătoare în biblioteca
şi arhiva caselor Melchisedec din Roman. (Vezi pag. 120).
39. Filozofia naturei, manuscris aflător în biblioteca Academiei
române, no. 76.

”

C.

Cărţi

ae

ritual!)

36. Psaltirea sau cartea laudelor, alăturată cu originalul evreesc şi cu mai multe alte traduceri moderne ms. no. 170.
37. Oratoriul sau carte de rugăciuni, compusă după dorinţa

Domnitorului

Carol Bucureşti, 1869.

38. Evchologii.

Bucureşti,

39. Carte de tedeumuri.

1873.

Bucureşti

1879.

40. Lifurgiar, inedit. Un exemplar manuscript se află în arhiva
caselor Melchisedec din Roman.
41. Arhieraticou, inedit. Un exemplar se află în biblioteca s-tului
Sinod,
42. Tedeu la Duminica Ortodoxiei, inedit. Un exemplar se află
în

biblioteca Academiei cu no. 521.
43. Acatistul Acoperemântului Preasfintei Născătoare

nezeu şi pururea Fecioară Maria,tradus din slavoneşte
chisedec episcop de Roman. București, 1886.

44. Rugăciunea s-iului Ambrosiu,

de Dumde

Mel-

tradusă din rusește în 1850.

45. Carte de rugăciuni, Bucureşti, 1884. Pagini 232, format
mic.
Cartea are 15 ilustrațiuni în culori cu motive evangelice.
După co-

municarea ce mi-a făcut-o verbal d-l Gr. Crețu, Melchisedec a
renunțat la paternitatea acestei cărți, ce poartă de altfel numele
său,

deoarece
corectare

înnainte de tipărire manuscriptul fiind încredințat spre
de librarul editor (Socec) d-lui |. Slavici, acesta a re-

stabilit textul psalmilor și al celorlalte rugăciuni după vechile cărți
bisericești neținând seamă de îndreptările făcute de Melchisedec.
Ca

probă că Melchisedec

nu consideră aceasta

carte

caa

sae și faptul

că însuși a omis-o din lista scrierilor sale, anexată la finele monografiei despre Filaret al II-lea.
D.

DIVERSE

46. Despre icoanele miraculoase
mână. Anal. Acad. IV. 2.

dela Aton

47. Memoriul despre tetraevanghelul

1) Despre

de proveniență

lui Stefan cel Mare

toate aceste cărți s'a vorbit la pag. 109—116),

ro-

dela

— 154—
Humor
ambele

şi telraevaughelul mitropolitului
manuscripte—Anal. Acad. IV, 1.

Grigorie

dela

Voroneţ,

48. Răspunsul Sântului Sinod la scrisoarea P. S. Joachim, paiviarc al Constantinopolei, 1852.

49. Biblioteca d-lui Dimitrie Sturdza dela Miclăuşani. Revista
pentru ist. fil. arh. An. II, vol. IV p 700-713 Şi vol. V, An.
III,
pag. 142-152.
50. Raport către Sântul Sinod despre conferința dela Bonn.
Rev. Biserica ortodoxă, vol. II, p. 298-304.
5l. Memoriul asupra stărei preoților în România și a pozițiunei lor. Bucureşti, 1888. (Vezi pag. 66—67).
52. Proect de regulament pentru revizuirea și editarea cărților
bisericeşti. București, 1882. (Vezi pag. 58).
Ă
93. O escursiume în Bulgaria. Rev. pentru istorie, arheologie
şi
filologie, An. II. vol. IV p. 501-542: Continuare în An. IN, vol.
V,
p. 113—123. (Vezi pag. 17—18).
54. Treizeci şi şase de predici, păstrate în manuscriptele cu
no.

72, 79 şi 516 din biblioteca Academiei.
95. Șaple dizertaţii, în acelaş manuscripte.
90. Zece discursuri edite şi inedite.

57.
reşti,
58.
se află

Enciclica sântului Sinod (compusă de Melchisedec). Bucu1883.
,
Catalog de cărțile sârbești şi ruseşti, manuscrise vechi, ce
în biblioteca mânăstirei Neamţului. Rev, ist. arh. fil. An.
I,

vol. III, p. 129-143.
99. Cuvinte ale sântului Ioan Crisostom

orânduite după sărbă-

tori şi duminici. Traducere din limba germană după Dr. G. E.
Hefele.

București, 1883.
60. Voroavă asupra istoriei universale, Către Domnul mieu Dofin

Bossuet. Textul inedit al acestei traduceri se păstrează
în manuscrisul cu no. 517, care nu posedă indicat însă nici numele
traducătorului, nici data traducerei,
61. Vieafa şi minunile cuvioasei maicei noastre Paraschi
vei cea
nouă şi istoricul sfintelor ei moaşte, Bucureşti, 1889.
62. Evanghelia sau vieața şi învățătura Dommului
nostru Iisus

Cristos pusă în
vangheliști.

rând cronologic și parafrazată după cei patru e-

E inedită

și se păstrează

în două

manuscripte,

unul

în arhiva și biblioteca caselor Melchisedec din Roman, iar
altul în
biblioteca Academiei cu no. 518. Acesta din urmă e scris mai
îngrijit şi are 201 foi. Această scriere se tipărește acum la tipografia Cărţilor Bisericești.
pr
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ANEXA
Cuvântările

lui

Manuscriptele
a) Manusctiptul

cu

no.

B.
Melchisedec

no. 72, 75 și 316.

72.e

în 4% şi are 159

tlul de Cuvinte rostite la diverse

de

sedec). Pe foaia ultimă se. află data următoare:
Volumul coprinde următoarele predici:

1. Cuvânt la adunarea
2. Cuvânt

foi, poartă ti-

sărbători (de Episcopul
1854,

MelchiMaiu

29.

sfinţilor angheli.

la intrarea în templu a Preasfintei Născătoare de Dum-

nezeu.
3. Cuvânt la Naşterea
4. Voroavă

Domnului

nostru lisus Cristos.

în ziua strămutărei moaștelor s-tului lon Crisostomul.

5. Cuvânt la duminica Vameșului

şi a Fariseului.

6. Cuvânt în ziua Intâmpinărei Domnului.
7. Cuvânt în ziua Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dum-

nezeu.
8. Cuvânt
9. Cuvânt
10. Cuvânt
11. Cuvânt
12.

către ceice intră în zilele postului și-a pocăinței.
în Marţea cea mare. 1854, Aprii 10.
în sfânta și marea Miercuri.
în Joia cea mare.

Cuvânt

în Vinerea

mare.

“13. Cuvânt la Patimile Domnului,
14.
„ Sâmbăta cea mare.
15.
» ..»„ Vecernia sfintelor Paști.
16.
>
„ Sfintele Paşti.
b) Manuscriptul cu no. 75 e tot în 40, are 432 de

toi şi e scris

pe hârtie de mai mulţi. Pe prima foae e scris următorul titlu: Dizertațiuni, predici,

cuvântări fnnebre, articole şi alte scrieri, unele

compuse, altele traduse de arhimandritul Melchisedec“. Scrierile de
altă natură,

precum

articole,

discursuri

politico-bisericești

etc. din

acest manuscript sunt următoarele: 1, Lipsa de preoţi în patria
noastră. (Compus de arhim. Melchisedec şi publicat în foiletonul
Zimbrului,

no.

47

din

10

Decemvrie,

rea principatelor, 3. Cuvânt la

1855),

divanul ad-hoc

2. Jertfă pentru

uni-

tratând despre de-

—
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sideratele clerului, 4. Cuvânt la alegerea
deputaţilor dintre proprietari mari, 5. Cuvânt la alegerea deputa
ţilor dintre proprietari mici
6. Sinodul florentin în raport cu biseri
ca moldoromână, 7. Duhul
timpului de față, 8. Sinodul de laşi, compu
s de protosinghelul Melchisedec, 9. Oare mintea omenească merge
înnainte spre desăvârşire? 10. Profeţiile despre soarta Vavil
onului adeverite de întâmplările istorice, 11. Cuvânt de hiritismos,
1852, 12. Dizertaţie despre onanism, de Protosinghelul Melchisede
c Socola, 1853, 13. Cuvânt la primirea în stăpânirea Moldo
vei a părței din Basarabia
"redată principatului nostru prin tracta
tul de Paris. Arhim. Melchisedec. 1857, Fevruarie.
Printre acestea se află următoarele 12
predici:
1. Cuvânt la Duminica dela Luca... (Com
pus de arhimandritul
Melchisedec şi rostit în catedrala Episc
opiei de Huși, 1856).
2. Cuvânt la Duminica 14-a dela Luca
(compus şi rostit de arhimandritul Melchisedec în catedrala
episcopiei de Huşi, 1856).

3. Cuvânt la intrarea în biserică a sfintei
Fecioare (Compus şi
rostit de Melchisedec în catedrala episcopiei
.de Huşi, 1856).
4. Cuvânt la Duminica V-a a marelui post
(de P. S. Mitropolit
Filaret

al Moscvei,

tradus de arhimandritul Melchisedec Huși,

1857

Martie 21).
5. Cuvânt la Duminica IV-a a marelui post
compus de acelaș,
tradus de Melchisedec. Huşi, 1857 Martie
11.
6. Cuvânt la lacrămile icoanei Maicei Domnu
lui din mânăstirea
Socola, de arhimandritul Melchisedec, Rostit
la 1855. Decemvrie

24,

Socola.
7. Cuvânt

în

Duminica

ortodoxiei

(Arhim. Melchisedec 1855, Socola).
8. Cuvânt funebru

din

Muntenime,

himandritul
9. „Se

la închinarea

sfintelor icoane

(rostit în lași, 1857, în biserica s-lui Nicol
ae

la îmmormântarea

vornicului

Vasile

Pogor

Melchisedec atunci deputat la divanul
ad-hoc).

seamănă

întru

stricăciune,

scula-se-va

întru

de ar-

mărire;

se
seamănă întru slăbiciune, scula-se-va întru
putere...“ cap. XV, 42—
44. Cuvântare funebră rostită de Melchisedec
în Ziua de 27 Decemvrie la răposarea D-nei Roxandra, soţia negoţitoru
lui Zaharia, ctitorul
bisericei s-tului Nicolae din Huşi.
10. Cuvânt funebru la îmmormântarea episc
opului de Huşi Me-

letie Istrati (răposat la 1 August 1857),
rostit de arhimandritul Melchisedec, rectorul seminarului de Huși).
Are următorul text: „Cine

este omul, carele să fie viu şi să nu vază
moartea?“ (Psalm 88, ,).

—

11. Zis-au lisus: „Eu
mine

de va și muri,
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sunt învierea şi vieaţa: cel ce crede întru

viu va fi“ (loan,

XI, 2). Vaslui

1858.

12. „Toate sunt deşertăciuni cele omineșşti, câte nu rămân după
moarte“. Huşi, 1858.
|

c) Se mai găsesc câteva în manuscriptul cu no. 316 „Dizertaţ
ii,
meditații, cuvântări de M. Stefănescu apoi ierodiaconul Melchise
-

dec.—Românești şi ruseşti, 1843—1849.—Sec. XLX, 4%, foi,
1. Cuvânt la Naşterea Domnului nostru lisus Cristos, compus

de lerodiaconul Melchisedec
Veniamin.

2. Cuvânt la Duminica

10 foi

1844, Decemvrie

16, Seminaria

tuturor sfinţilor, 7 foi. 1844,

17.

3. Cuvânt la Duminica pogorârei Sfântului Duh. 4
Maiu 27, lerodiaconul Melchisedec, Seminaria Veniamin.

4. Cuvântare funebră

foi.

la trecerea din viața de acum

1845

a prea cu-

vioşiei sale arhimandritul Teodosiu, ptioin egumen la s-ta m-re
Bisericani, 9 foi, 1846, Fevruarie 2.—lerodiaconul Melchisedec.
5. Cuvânt la sărbarea sf. slăvitului prooroc Ilie în 20 Iulie; 8
foi. 1847 lulie 12.

6. Cuvânt la a
rodiaconul
B).

treia Duminică a

Melchisedec).

Discursuri.

Parte

inedite,

1. Cuvânt de hiritismos,
mitropolitul

Moldovei.

Se

sfintelor păresimi (1848 de Ie-

parte

publicate:

1852. E un discurs de felicitare către
află în manuscriptul

cu No.

75.

2. Discurs rostit într'una din primele ședințe ale divanului adhoc relativ la modul cum trebue constituit sinodul. E publicat în

Acte şi documente

relative la istoria

renaşterei

3. Discurs rostit în ședința din '20 Decemvrie

României.

1857 a divanului

ad-hoc, relativ !a dezideratele clerului român. IJem.
4. Jerfă pentru unirea principateior rostit în catedrala

de Huși în ziua de 29 Iunie

1856.

episcopiei

S'a publicat în ziarul

Steaua

Dunărei din 14 Iunie 1856 şi e reprodusă în Acte și documente
velative la istoria României. voi. LL, p. 280 sg.

5. Cuvânt la alegerea deputaţilor dintre propietarii mici, în manuscriptul cu no. 75, ţinut în Catedrala Hușilor, după închiderea
divanului ad-hoc. E reprodus în Acfe și documente... vol. VII, p.
1354 şi urmm.
6. Cuvânt la alegerea
tot în catedrala Hușilor.

7. Cuvânt

deputaţilor dintre proprietari
Ibidem, p. 1874 ŞI urmm.

la primirea în stăpânirea

Moldovei

mari,

a părței

ţinut

din Ba-

=

—
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sarabia cedată prin tractatul de Paris. Nu
păstrează în manuscriptul cu no. 75 D

s'a publicat nicăiri

şi se

lată câteva părţi din el. Textul: «lată acum ce este bun, sau
ce este frumos fără numai a locui fraţii împreună... Că acolo
a
făgăduit Domnul binecuvântare și vieaţă pânăîn veac». Așa a strigat un cântăreț al lui Israil privind mulțimea poporului celui
ales
de Dumnezeu adunându-se din depărtare spre a întruni cu
toții

rugăciunile

lor la locul

cel ales de Dumnezeu,

binecuvântatul

le-

rusalim. Tot cu aceste cuvinte salut și eu această sfințită adunare
de frăție, în care fraţii ce au fost despărțiți şi înstrăinaţi de mai
mult

timp,

dupre

o iconomie

a proniei dumnezeești

iarăși își dau

îmbrăţișarea frăţească, iarăși reînnoesc legăturile frăţiei... Dacă poate
până acum v'aţi fălit că faceţi parte dintrun Stat mare și puter-

Nic,
mai

apoi această puternicie şi mărire străină o înlocuiţi cu ce este
scump pe lume, cu reînnoirea legăturilor celor sânţite ale na-

ționalităței. Voi, ca Români, veţi face de acum
română,

veți fi fii bisericei

române,

da fiilor voştri educaţie, română,
română... lată acum ce este bun
locui fraţii împreună...»

veți cultivă

parte
limba

dintr'o țară
română, veți

veţi iubi și lucră pentru patria
și ce este frumos, fără numai a

83. Discurs la inaugurarea episcopiei Dunărei-de-jos. E unul din
cele
mai frumoase discursuri ale lui Melchisedec. E publicat în mai multe
locuri, între altele în Almanacul Cultelor pe 1868 pag. 133—13
6.
9. Discurs către Domnitor cu ocazia învestilurei, 27 Maiu,
1865.
(Acta de diferite corespondențe și Incrări particulare ale
episcopului Dunărei de jos pe anul 1865).

10. Un

discurs către școlari:

Copiilor!

(Corespondeute

crăvi personale pe anul 1875, la finele dosarului).
11. Discurs rostit în Sinod pentru înființarea facultăţei
logie. 1882, Noemvrie 9.

din

şi lude teo-

12. Discurs rostit în ședința Senatului din 13 Decemvrie 1884.
13. Discurs rostit la ședința inaugurată a Asociaţianei ortodoxe
lași.

14. Discurs rostit în ședința Senatului din 3 Decemvrie 1885.
15. Cuvânt pentru școală și biserică, scos în “broșură lași, 1885.
Pa

1) Melchisedec
Ismail

a unei

aveă să

comisiuni

rostească
alese

et

acest

discurs la solemnitatea

de caimacamul

Moldovei

Teodor

venirei în

Balş.

La

început fusese ales în' fruntea acelei comisiuni episcopul de Huși Meletie
Istrate,
care aveă să fie însoţit de Melchisedec. Dar în urmă s'a revenit
propunân-

du-se

de

mitropolit

rectorul

discursul lui Melchisedec

seminarului

nu s'a mai rostit.

Veniamin,

Filaret

Scriban,

așa

că

ANEXA

C.

Corespondenţa.

Potrivit

propriilor

dispoziţiuni

testamentare,

corespondenţa

epi-

scopului Melchisedec se păstrează sub chee în arhiva caselor sale
din Roman. Ea e cusută în formă de dosare şi rânduită pe ani
dela 1848, şi până la 1892, anul morței sale. Dosarele sunt în folio
și în genere au o grosime de trei degete. Aici, pe lângă originalul tuturor scrisorilor ce alții i-au trimes lui, se păstrează în copie
Şi scrisorile sale proprii, trimese de el altora. Copia todeauna e făcută de el însuși și niciodată nu poartă semnătura. Astfel posedăm tără nicio pierdere toată corespondenţa lui începând cu anul

intrărei în vieața publică și terminând

cu anul săvârșirei sale din

vieață. Melchisedec nu aruncă la coş nicio sciisoare, ci toate, fără
distincţie, ordonă să se coasă la dosarul respectiv. In Acta coresfondenţelor lui găsim până şi scrisorile insultătoare, amenințătoare

precum și pe cele provenite dela oameni cu mintea desconcentrată.

Pe

unele

anonimă

din acestea

obișnuiă

să pună

câteo

apostilă.

Asfel

pe o

calomnioasă și insultătoare din 1888, care se termină cu

vorbele: „Când vei veni în capitala țărei, Bucureştenii te vor ucide
cu pietre, trădătorule!“ Melchisedec a scris pe colțul stâng: O amenințare iezuitică....—
Pe alta stă scris: Uu aiurălor. Pe una tri-

measă

de faimosul Moralescu,

care-i cereă frumos a-i împrumută

6000 de lei pentru a pune sub tipar nişte
binele omenirei, a scris: Un smintit etc.

opere

geniale

pentru

In corespondențele sale, o lume întreagă, toată scara societăţei
omeneşti, dela capete încoronate până la turba celor desmoşteniţi
ai soartei,

își exprimă

pe toate

coardele:

cugetările,

simţirile,

pă-

surile, necazurile și bucuriile vieței. Alături de o Regină care-l felicită pentru ofranda generoasă dată spre alinarea celor ce
nenorocit apărând patria, stă sărmana femee din popor, cu
slăbită

de lipsă

și dureri,

mulțumindu-i

cn

accente

apropierea sfintelor sărbători ale Invierei Domnului

duioase,

a dăruit

s'au
fața
că

în

strae

—
ŞI încălțăminte

nouă
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„Copilașului“

ci

din

seminar,

care

nu va

fi

trist acum când toată lumea e veselă ŞI „Când natura
se împodobește cu haina mândră a tinerejei.“ Ce să mai zic de
acea mulţime
de scrisori trimese de numeroșii studenţi!) pe cari îi
întreţine Şi îi

ajută la studii în ţară şi în străinătate. Fiecare,
dupăce căută să-şi
exprime mulțumirea, cum putea mai bine,
se simțea obligat a
justifică întrebuințarea serioasă a sumelor primite
, una de 160 lei,

alta de 80, alta de 100 etc. etc. Când citești aceste
scrisori fără
să vrei te gândești la adevărul adânc al uneia
din confesiunile
testamentului său: „Vocaţiunea mea în lumea aceast
a a fost să
muncesc pentru marea mea familie duhovnicească,
care este biserica şi fiii ei cei credincioși: 2).
In această corespondență bogată sunt reprez
entate toate genurile epistolare: scrisori cu caracter politic biseric
esc, cu caracter. literar și științific, scrisori de cereri, de mulțum
iri, de recomanda-

ție, scrisori relative la starea socială, la administraţi
a eparhială, la

gospodăria episcopiei şi în fine scrisori cu
caracter

familiar. Printre

scrisorile de rugăminţi sau cereri au locul lor și
scrisorile aşa zise

electorale, care-l inundau cu ocazia alegerilor.
Atari scrisori primiă
dela Cogălniceanu, dela Alecu Cantacuzino,
1. Strat, S. VoinescuBuzău, C. Bacaloglu' care i se jeluia că:
„Brătianu a venit pe aici
şi a vorbit cu prefectul pentru mine, acesta
însă a întors cojocul
după plecarea lui Brătianu, lucrând pentru
o rudă a sa“, Melchisedec însă nu se amestecă politica partidelor.
Cogălniceanu cu-

noscându-l mai bine decât alţii îi scrieă: „Nu
este timpul, nu se
cuvine ca P.S. V. să Vă țineţi departe. Fiţi
bineîncredinţat că chiar
ținându-Vă departe nu veţi fi lăsat în pace“?)
.

1) La pag. 74 am relatat numai că Meich
isedec in 1888 întreținea 8 tineri
la studii teologice in străinătate. De fapt
însă, în fiecare an înainte chiar de
a fi devenit episcop, el a ajutat o mulţim
e de tineri în şcoalele din țară şi
din străinătate. Unul din cei dintâi tineri
ajutaţi de Melchisedec e răposatul
episcop de Huşi, Silvestru Bălănescu. Nu
numai pentru studii teologice ajută
pe tineri, ci pentru orce fel de studii.
Astfel a trimes ajutoare băneşti fiului
lui Eliade Rădulescu, care studii la Paris
(Scrisori scrise de mâna lui Eliade
şi semnate de d-na Maria Eliade). La facult
atea de medicină din Bucureşti a
ajutat de asemenea mai mulţi tineri şi unul
din aceştia e azi un cunoscut medic din Capitală. Ajutoarele date erau nu
numai dese, dar erau date și cu mâna
plină, fapt contra căruia directorul său de
episcopie, Mandinescu, îi atrăgeă de.
multe ori atenţia zicându-i: <A ajută. pe
tineri înţeleg, dar ca acei tineri să
facă şi lux cu banii Preasânţiei Voastr
e, nu înțeleg!>. Cu seninătatea-i caracteristică, Melchisedec îi răspundea că n'are
dreptate: «tinerii meritoşi cu orce
preţ trebuesc ajutaţi şi încurajați, căci
ei vor realiză ceiace noi cei bătrâni
n'am putut să realizăm!».
2) Corespondențn pe anul 1667 (Noemv
rie).
5) Ibidem.

—

Corespondenţa

lui Melchisedec nefiind mai dinainte plănuită sau

mișcată cu persistență
de vedere al fondului,

cum
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în anumite direcțiuni, desigur din puntul
n'are -valoarea corespondenţei altor literați,

buneoară e cea dintre lon Ghica și Vasile Alexandri etc. Ea

se referă la întâmplări contimporane sau la împrejurări imediate
din vieaţa de toate zilele şi tot de împrejurări e dictată, de aceia e

de mare importanță pentru a înţelege mai bine activitatea și felul

său

de a fi, şi pe

de altă parte

prin

faptul,

că aruncă

mină asupra stărei sociale din timpul său şi face a

multă lu-

fi înţelese mai

bine evenimentele privitoare Ia istoria bisericei române din secunda
jumătate a secolului trecut.
|
Pentru a ne face o idee mai limpede asupra acestei corespondenţe, e util a reproduceaici câteva din diferitele feluri de scrisori,
preferind pe cele ce stau în mai strânsă legătură cu scrierea
aceasta,

1. Corespondenţă privitoare la Asociațiunea ortodoxă din lași a cărei ședință inaugurală ținută la 1 Aprilie 1885, a fost presidată de Melchisedec.
April

Cucoane
Am

Neculai !

avut distinsa onoare

8, 1883.

|

de a primi

scrisoarea Domniei Voastre

şi a d-lui Alexandru Mavrocordat dela 31 Martie, prin care-mi faceţi

cunoscut că mai multe onorabile persoane s'au înţeles spre a formă
în lași un comitet să chibzuiască mijloacele necesare pentru
apărarea și întărirea sântei noastre biserici ortodoxe şi că la
această

mare și creștinească întreprindere s'a dobândit aprobarea şi binecuvântarea Innalt Preasânţitului Mitropolit al Moldovei Și Sucevei.
Eu felicit din adâncul inimei mele această fericită iniţiativă și în-

treprindere, și la îndemnul

această

afacere

de

ce-mi

faceți și mie

de

a

participă

a contribui la ridicarea și cultivarea

la

simțului

religios și a instituțiunilor sântei noastre biserici, nu numai
primesc învitarea de a participă la întrunirea proectată pentru
ziua

de 11 April—dacă voiu aveă la aceasta binecuvântarea Innalt Preasânţitului Mitropolit—dar voiu contribui din toate slabele mele

puteri pentru

ajungerea

scopului

propus

de iniţiatorii

acestei idei.

Viacul nostru este viacul asociaţiunilor şi al discuţiunilor: orce
idee mare ca să devină realitate, trebue să aibă aderenți cât de

mulți,

să fie susţinută şi răspândită prin presă ca să atragă opini-

unea publică și concursul oamenilor cugetători şi iubitori de țara
lor. Eu de mult simţesc trebuinţa şi doresc - formarea unei asociaţiuni de felul

serica noastră

acesta cu

contra

a o

scop

de

mulţime

a ridică

de

și apăra

uneltiri

clerul

și

bi-

fățise și secrete,
Il.
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cari tind a slăbi şi ă stinge în poporul

şi

devotament

creștinesc,

pentru

nostru: orce simţ

scopuri

dușmane

religios

naționalităţei

noastre și bisericești. De aceea încă o dată felicit această inițiativă
a demnilor bărbaţi ce iubesc biserica țărei noastre și salut din inimă

fericita idee

de asociaţiune pentru cultura clerului românesc

şi pen-

iru susținerea şi desvoltarea simțului religios în poporul nostru.
Biserica este temelia naţională. Orce cultură, dacă este lipsită de
religiune și de morală creştină, stinge sămânța virtuței, ucide sen-

timentele

celei

mai

nobile,

escită pasiunile cele vătămătoare,

duce

la materialism și îndobitocire și naţiunile acele nenorocite se pierd

în loc să se dezvoalte

și să prospereze

în bine.

Așă dar ader și eu din tot sufletul la această idee salutară a
asociaţiunei în cestiune și promit a da tot concursul orcând. mi

se va cere în folosul sântei noastre biserici, carele este folosul patriei și al naţiunei noastre. Cine apără biserica națională, apără

patria și naţia sa: afirm aceasta cu toată convingerea mea. Ca dovadă de aderarea mea la programul asociaţiunei române-creștine-

ortodoxe, promit a contribui cu suma de 10.000 de franci, pe cari
treptat după puţinele mele mijloace îi voiu pune la dispoziţia comitetului ce se va institui pentru ridicarea şi apărarea Bisericei
române ortodoxe. O singură dorință și rugăminte a mea pentru
prosperitatea acestei asociaţiuni este, ca să rămână pentru todeauna

0 asociaţiune morală și eminamente creștinească şi să nu degenereze în politică; căci prea multa politică ce se face la noi în

țară

corumpe

simţul

cel bun

al poporului

Și

împiedică

guvernul

și națiunea de a se ocupă cu cestiunile vitale naţionale.
Rugându-Vă ca să comunicaţi aceasta și Domnului Alexandru
Mavrocordat și celorlalţi patroni ai acestei salutare idei am onoare a fi
Al Domniei Voastre părinte sufletesc și servitor
(Aelchiseulec)

HINISTERUL CULTELOR
şi al
INSTRUCȚIUNEI

București în 13 April 1585

PUBLICE

Cabinetul Ministrului

Prea
Aşi

Sfinţite părinte,

fi foarte recunoscător, dacă

ați binevoi

a mă

pune în curent

despre adunarea privitoare la afacerile bisericeşti ţinută în lași. Ziarele

de aci vorbesc

de ea fără a spune

alta decât

că

Prea

Sfin-

ţia Voastră aţi preşezut-o. Aceasta mă îndeamnă a Vă rugă ca să-mi
dați deslușiri asupra ei.
Cu

cel mai profund respect, sărutând dreapta Preasfinţiei Voasţre

Tămân al Preasfinţiei Voastre,

Prea

plecat

fiiu sufletesc

D. Sturdza
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Roman

Cucoane

1885.

April

17

Mitică,

Astăzi la 17 ale curentei avui onoare de a primi scrisoarea
Dom“niei Voastre dela 13 ale curentei și mă grăbesc a Vă răspund
e.

Am primit o scrisoare dela d-nii N. Roznovanu și A. Mavrocordat, prin care mă înștiințau că în lași s'a format o asociați
une

-din mai

multe

persoane

onorabile

din

toate

treptele societăței, cu

„scop de a apără și întări religiunea și biserica noastră ortodoxă
:
românească, și mă învitau și pe mine a luă parte la acea adunare. Se înţelege, că
ales dupăce m'am
face cu politica, nici
la laşi, am întrebat

niune

are

eu am aprobat din inimă aceă adunare, mai
asigurat că aceă asociaţiune n'are nimic de a
este dușmană guvernului nostru. M'am dus
pe |. P.S. Mitropolitul ce cunoştintă şi opi-

de aceă adunare

mine că se formează

și întări biserica

și |. P. S. avea

o societate

noastră

de

naţională.

aceeaș

Români

Adunarea

cu

bucurie

scop

cași

de a apără

s'a ținut Joi seara

la 12 Aprilie în casele d-lui N. Roznovanu. Adunarea
a fost publică, compusă -din multe persoane de toate stările: boeri,
cler, ne-guțitori, profesori. Am fost și eu poftit a asistă. Ei mi-au
dat pre-

șidenția biroului şi mau rugat să vorbesc despre trebuinţele
şi
lipsurile noastre bisericești, morale și materiale, ceiace am și făcut

ținând cu această ocaziune un mic discurs. La fine, Adunare
a a
ales prin aclamaţiune un comitet de trei persoane, între
cari am
fost și eu cu misiunea de a stabili un program pentru
activitatea

acestei asociaţiuni, ceiace am și făcut și s'a şi comunicat
Domniei

Voastre

cerând

protecţiunea

și ajutorul

guvernului

asupra

acestei

“Asociaţiuni. Eu Vă alăturez aici şi o dare de seamă despre
începutul acestei Asociaţiuni. In discursul mieu se strecurase oarecari

greşeli

de tipar!)

pe cari

eu

le-am

corectat

cu

condeiul.

Cucoane Mitică, afirm că în această asociațiune
nici un scop rău și vătămător ţărei şi guvernului.
orcând aş simţi orcât de puţină abatere spre rău,
trage. Până atunci nu am nici un motiv de a nu
povăţuirile mele celorce le cer în favoarea bisericei

"noastre strămoşeşti,

cop.

Eu Vă

știu

căci altfel

și bun

aș

patriot

abdică

şi bun

dela

eu n'am văzut
Vă asigur că
eu mă voi reda sfaturile Și
şi a religiunei

chemarea

creştin

ortodox

de

epis-

pentru

ca să adaog a vă rugă ca sănu plecaţi urechea la
calomniile răuvoitoare, cari sunt sigur, nu vor lipsi. Am onoare
a fi

Al domniei Voastre părinte în Domnul

și servitor

(ălelchisedec)

Asociaţiunea
produs

multe

ortodoxă
murmure

din
contra

laşi fiind.
lui

bănuită

Melchisedec.

de

filorusism, a

Guvernul

luând
1) Aceste erori sunt întradevăr de tipar. lată câteva din
ele culese de mine
de pe foaiea anexată în Dosarul Corespondenţelor de
materialiste, vorbiau i!d, vorbesc, sloboadă îld. sobod pe 1885; naturaliste îld.
etc..
.
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motiv de aci, în şedinţa de
tului

Sinod

prin ministrul

la 3 Decembre
cultelor

ritatea sinodală şi la concediile
ticolul

tului

prim

al acestui

Sinod

întruniri

nu

afară

un

1885

regulament

Sân-

la auto-

membrilor Sântului Sinod. In ar-

regulâment se află clauza

pot provoca pentru
de acelea

a propus
relativ

că „membrii Sân-

afaceri şi interese

ale Sântului

Sinod,

bisericeşti

nici pot lua parte la

alte adunări decât la aceia a Sântului Sinod“. Melchisedec a com-

bătut

energic

desăvârşită a
orce iniţiativă
furtunoase în
cu o singură
cemvrie

1885.

votarea

Votarea acestui

ministrul, prevăzând
a câștigă

acest regulament, în care vedeă o încătuşare

activităţei episcopilor în afară de Sinod, împiedicând
particulară pentru interesele bisericei. După discuţiuni
cursul mai multor ședințe, regulamentul a fost votat
abținere—a lui Melchisedec—în şedinţa de la:13 Deregulament

se datorește faptului

că

opoziţia lui Melchisedec avusese precauția de

din timp în partea sa pe

ceilalții prelați eparhioți!). De a-

tunci Melchisedec a întrerupt relaţiunile cu unii din aceşti colegi ai

săi. In aceste împrejurări, fratele său, P. S. Arhiereu Valerian Râmniceanu, îi trimete următoarea scrisoare:
”
Iaşi, 1886 Aprilie 23

Preasfinfile Stăpâne
In cursul sărbătorilor acestora, am avut ocazie a schimba câteva
cuvinte și idei cu L. P. S. Mitropolit?) într'un mod cam confidenţial

asupra celor petrecute în ultimele ședințe ale S-tului Sinod din
sesiunea trecută şi de atunci încoace, şi mai cu deosebire asupra
poziţiunei plină de răceală și rezervă absolută ce observați Preasfinția Voastră cu părinți Mitropoliţii și cam cu toți părinţii Episcopi, colegii Preasfinţiei Voastre.

|..P. Sa se

miră, cum

aţi putut

ajunge la această măsură

es-

cepțională de izolare, ca în poziţiune de Episcop să rumpeţi cu
Mitropolitul căruia sunteți sufragan, și cu Mitropolitul Primat, cărora aţi încetat cu desăvârşire
a le da obişnuitele vizite legale,
-păstrând aceiaş răceală și cu ceilalți Episcopi. 1. P. Sa regretă din

tot sufletul această răceală a Preasfinţiei Voastre, care nu poate
fi. decât în paguba bisericei şi dorește a aveă cu P. S. Voastrăo
esplicaţie,

dacă

nu

mai

curând,

cel

puţin

la viitoarea

întrunire

spus

]. Preasfin-

a

S-tului Sinod. Eu n'am fost în cele din urmă şedinţe ale S-tului
Sinod, când cestiunea arzătoare a fost în puntul ei culminant, ca
să

văd

detaliile ce s'au

ției Sale, că cea din urmă

mai

petrecut. Am

1) Sumarele şedinţelor Sinod. pe 1885 pag. 80.

3) Mitropolitul

Moldovei

de

numai

nemulţămire ce Vi s'a pricinuit din paratunei,

Iosif Naniescu.
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tea sa a fost oprirea tipărirei Acatistului pocrovului,
care V'au făsăduit la început a o înlesni. Aceasta a mărturisit-o
că aşă este,
dar a; fost moțivat de spiritul bănuitor ce a
observat din partea
ministrului în urma impunerei regulamentului
nou; mai ales că

se -cereă

tipărirea unei cărţi

cu litere

cirile pentru

Basarabia,

și
că a crezut că i s'ar fi putut observă din partea
guvernului: pentruce încungiură regulamentul sinodal, carele este
precis în această

privință. Că în fine aceasta eră o cestiune de discutat, iar
nu de rum=
pere de relaţii—a unei înțelegeri care se stabilise cu atâta
speranţă și
încredere. Că în cestiunea ducerei în Rusia, iarăşi V'a
făcut observaţii
secințele

:amicale, dar nu i le-aţi luat
au rămas numai în sarcina

sa şi urmat;
ce

urmă

în seamă; de aceia
Preasfinţiei Voastre

Şi conprecum

și că n'a voit a fi complicat în cestiunea acei cărți

a se tipări fără autorizarea

S-tului

Sinod,

cum

se cereă
Că în fine îi pare rău de rumperea relaţiunilor amical
e ce aţi întreținut, și ar privi cu bucurie întoarcerea P. S. Voastr
e la vechea
dragos

te şi prieteșug.
|
|
Eu, Preasfinţite Stăpâne, mărturisesc cu sinceri
tate, că mă cred
şi Chiar sunt om prost, poate chiar și ignoran
t, precum atestă Te„octisti) prin nepotul său; şi dacă vin a mă ameste
că între oamenii
cei mari şi înţelepţi, nu vin a face aceasta pe baza
unui drept con-

sacrat de învăţătură şi capacitate constatată, ci numai
ca om observator și trecut prin o vieață încercată. Cu simplă
această calitate, vin
a spune
ce conţine

zicere

hlen

și eu părerea mea în cestiunea de față. Este
o
mult adevăr: „Auch die kKliigsten Menschen
fe-

oft“! Preasfinţia

geloase

de orce

Voastră știți, că domnia

escită râvna

batul şi femeia nu

şi stăpânirea sunt

lor, precum în vieața conjugală,

pot suferi nu

numai

acte

de reacredință

băr-

dar
nici presupuneri! Elanul zelului " Preasfinţiei
Voastre pentru ortodoxie, V'au făcut a scăpă din vedere, că unirea
ce ați contractat
cu niște persoane bănuite Şi cari, drept zicând,
până la aceă dată
nu didese niscai probe valoroase de zelul
ortodoxiei, trebuiă să
fie suspectă, cu atât mai mult că acelea se
vedeau plecate mai
mult spre parlea opusă stărei politice
actuale a țărei noastre.
Aceasta
trebuiă fireşte a provocă

măsuri de proibiţiune,

cari s'au
și stabilit prin paragraful l-iu al noului regula
ment. Cealaltă parte
a regulamentului privitoare la regulamentarea
ieșirei episcopului din
eparhie, părintele Mitropolit spune că a primito chiar cu plăcere,
fiindcă nu se puteă uită cu drag la ducerile
şi venirile Preasfinţiei
Voastre prin eparhia sa fără să ştie, și despre cari
se informă

todeauna

pe urmă. Apoi

se ştie că cine

umblă

fi spectator

la o parte

pe

căi

nefrec

ventate, trebue să aibă curajul a înfruntă pericolele, şi
cine se pune
în luptă, trebue să primească şi consecinţele. Aceasta
este natural!
Am

avut și eu

ocazie a

din

luptă: V'aţi
luptat cu demnitate și curaj—ceiace Vă face multă
onoar
e—dar
în fine a trebuit să cădeți sub greutatea număru
lui și a forței |...
3) Teoctist Scriban,
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ȘI, din neriorocire, învingătorul are drept a dictă condiţiile Şi învinsul a se supune lor-—ceiace în mecanismul democratic se vede
că minoritățile trebue să se supue majorităţei, orcine ar fi aceia!:
Prin urmare, n'aveţi cuvânt a fi supărat pe Mitropoliţi pentru această cauză; ei n'au făcut decât aceia ce se.pare că le-a convenit, fiind favorizați astădată și de puternicul sprijin al guvernului.
Acum pentru tipărirea cărței: eu cted că trebue să fiţi just Şi

să recunoașteți—ca autor al regulamentelor și în special al regulamentului pentru tipărirea cărților bisericești—că cărţile de. asemenea natură intră în atribuţiunile S-tului Sinod, or din cine ar fi compus și prin

urmare

să lăsaţi cu mărinimie

a se da Cezarului ce este;

al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. In fine eu:
vin a crede, şi această credință vin sinceraminte a o produce îna-:
intea Preasfinţiei Voastre cu toată umilința şi nimicnicia mea, că
n'aveţi dreptate a fi supărat pe nimenea și că sunteți dator a căută chipuri de reîmprietenire .cu toţi confrații Preasfinţiei Voastre,
din cari pe uniii-a pus Dumnezeu a fi cu rangul de precădere ŞI:

întâetate, cărora Preasfinţia Voastră datoriţi supunere și respect. Său
alifel veţi fi taxat de egoist și arogant!...
Erudiţia

a P. S. V.,

strălucită

marile

virtuţi

eclesiastice,

de cari:

ați dat atâtea probe, zelul ce aţi pus pentru luminarea și înteme-

erea instituțiunilor
dei și regulamente

noastre eclesiastice, prin o bogăţie vastă de ibisericești, vor străluci mai splendid sub haina:

ce știe a se smeri.

Domnul

modestiei și a smereniei!...

Cine este în adevăr mare? Numai acel
însuși ne-a dat pildă, când-a spălat

pi-

cioarele ucenicilor până și a lui luda. Nu vi se cere un sacrifiiciu:
atât de

umilitor. decât a face

vizita canonică

părinților: Mitropoliţi,

cari sunt fraţii P. S. V. mai mari, căci Dumnezeu și ţara i-au ridat la treapta înnaltă unde.se află. Vă rog şi vă conjur: veniţi a
ne da şi' această pildă de abnegaţie, cu care veţi complectă coraliul frumoaselor virtuţi eclesiastice ce ne-aţi învăţat a urmă. Indepliniţi, Vă

rog,

cuvântul

Mântuitorului:

văţă, acela mare se va chemâ“.
V'am

auzit

„Cela

ce va tace și va în-

câteodată, că în cii de pe'urmă ani

ai Mitropolitului

Nifon, aţi venit iarăși la neînțelegere și rumpere de relațiuni,în care.
el sau și trecut din această vieață. Poate că amorul-propriu va

zice că aceasta este o fermitate de caracter, virtute

slăvită de lume,

dar eu Vă întreb: Este aceasta în spiritul bisericei blândului și sme-:
ritului

- carele
lisus,

ne învață

„să nu

apue

soarele

întru

mânia

voastră“? Cum vom aduce rugăciunile şi jerfele noastre sacre pen-.
tru iertarea fraţilor noștri adormiţi, pe cari nu i-am putut iertă în
vieață? Când noi vom fi în mormânt, cum vom puteă speră la solicitările

mângâetoare

a bisericei

luptătoare

şi triumfătoare,

când

noi vom fi fost în vieață neîndurați şi răsbunători către fraţii noŞtri? Eu cred că reputaţia cămilelor 1) nu este cuviincioasă următorilor lui Cristos, și. spre a scăpă cinevă de cursele cele nevăzute
:) Cămila

ţine minte numai

răul ce-i face cineva.

—
care ne

„Când
tele tău
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incungiură deapururea,

să ascultăm povăţuirea

Domnului:

aduci darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fra-

împacă

are ceva

asupra

ta,

lasă

acolo

darul

tău şi mergi

de

te

cu fratele tău şi viind adă darul tău“. Inima mi se frânge

când aud pe sântul lon Cuvântătorul de Dumnezeu, cum califică
pe celce zice: că iubește pe Dumnezeu, iar pe fratele său urăşte.

Aicea încetez și încheind scrisoarea mea aceasta, pre cutezătoare
pot zice: iertaţi-mi îndrăzneala, Preasfinţite Stăpâne, şi primiţi cu

dragoste frățească umiliteie mele cugetări, pe care cu cel mai adânc respect și venerație le supun la picioarele Preasfinţiei Voastre, rugând pe Dumnezeu a ne lumină pe toţi spre a scăpă de
întunerecul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, și a Vă conservă

cu pace și sănătate până la finele cel deobşte, care
numai de Celce
AJ Preasfinţiei

este cunoscut

ne-a trimis în această lume plină de încercări.
Voastre prea plecat Şi cel mai mic frate duhov-

nicesc şi trupesc precum

și devotat servitor

Arhiereu,

Valerian

Râmriceanu

Un răspuns al lui Melchisedec la această scrisoare ar fi fost de-

sigur foarte interesant. Episcopul s'a ferit însă a mai intră în discuţie asupra originei neînțelegerilor ivite între el și colegii săi, în

speranţă ca trecând peste mizeriile ce i s'au făcut, să poată urmă

cât mai repede împăcarea, care, spre folosul bisericei, n'a întârziat
a veni. Acestei împăcări se datorește faptul, că activitatea lui Mel-

chisedec, ca membru al S-tului
doi ani, până la 1888,

Sinod, a putut fi prelungită

încă

Corespondenţă relativă la jubileul de 900 de ani al creștinărei Rușilor. Renunțarea lui
Melchisedec de a participă la serbările date cu aceă ocazie la Chier în 1088,

MINISTERUL CULTELOR
și al
INSTRUCȚIUNEI
Cabinetul

Bucureşti, 15 Iunie 1888

PUBLICE

Ministrului

Preasfințite

Părinte

Citesc prin ziare străine despre

Lpiscop,
o călătorie a unor Episcopi ro-

mâni la Chiev. Se vorbește și de un Mitropolit. Vă rog, aveţi bunătate a-mi scrie, dacă este vreun temeiu pentru această ştire, care

în Ziarele ruseşti se prezintă cu un caracter curios de tot,
Sunt al Preasfinţiei Voastre supus fiu sufletesc.

7, Maiorescu.

—
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Roiintan.

Domnule

16 Iunie

1588.

Ministru,

Mi-aţi făcut onoarea a mă întrebă prin scrisoarea Domniei Voas-

tre dela 15 ale curentei «dacă este vreun temeiu pentru ceiace se
spune prin ziarele străine despre o călătorie la Chiev a unor episcopi și a unui mitropolit român, ştire care se prezintă în jurnalele rusești cu un caracter grav de tot». Despre această știre am
citit şi eu în jurnalele române Epoca şi România, precum şi în
jurnalul nemțesc Bufarester Tagblati—singurele ziare politice ce

primesc şi citesc. Alte jurnale politice nici din ţară, nici din străi-

nătate

nu

primesc.

Ceiace

știu

pozitiv

că pela mijlocul viitoarei luni—lulie—are

în

această

cestiune,

este

să fie la Chiev o mare

solemnitate religioasă, cu ocazia jubileului de 900 de ani dela Creștinarea Rusiei prin marele cneaz Vladimir. Dacă la acea serbare

vor participă şi persoane.
din alte ţări, eu nu ştiu. Dar cât privește

persoanele

din înnaltul

cler

al României,

sunt

sigur,

că Domnia

Voastră aţi fi cel dintâi care aţi ști; căci nici mitropolit sau epis-

cop

nu

iese peste

nului prin
văruri

pentru

După
esplicare

graniță

fără o

prealabilă

ministrul de culte. Ziarele

spun

știute tendinţe ale lor politice.

această relațiune
prietenească.

Pe

cordială,
mine

Vă rog,

m'a

surprins

încuviințare

a guver-

o mulţime de neadesă-mi

permiteți

întrebarea

și o

ce mi-aţi

adresat despre celece sar fi făcând şi scriind în Rusia. Eu nu
cred că Domnia Voastră împărtășiţi răutăcioasele calomnii și aser-

țiuni iezuitice ale bârfitorilor miei răspândite prin jurnalele colectiviste, că eu aș fi în România un agent al politicei rusești,
Ei sunt agenţi ai propagandei iezuitice şi găsind în mine un

apărător neînduplecat al bisericei noastre strămoșești, care aparține la ortodoxia Orientului, au unit toate forțele vicleșugului iezuitic spre a mă denegri înnaintea țărei și a naţiunei mele, reprezen-

tându-mă ca pe un agent al politicei rusești. Adevărul este că eu
am simpatii pentru biserica rusă ca şi pentru toate celelalte biserici ortodoxe: greacă, sârbă, bulgară, precum şi pentru toți Românii ortodoxi, cari formează deosebite biserici prin statele vecine. Atâta-i

totul. Pe tărâmul politic însă, eu nu am altă țară mai iubită decât
România, căreia servesc aproape de 50 de ani din vieața mea, şi

tot ce am lucrat, am lucrat numai pentru țara mea
când pasiunile prezentului vor trece în întunerecul

şi viitorimea,
de unde au

ieşit, va prețui ostenelele mele în dreapta lor valoare.
Mi-am permis această esplicare, pentrucă mi-ar părea rău ca un
bărbat ca Domnia Voastră pe care todeauna V'am iubit şi Vam
stimat să cază în cursa vicleană a descreeratului anonim Şi a
veninoşilor iezuiţi, cari stau pe ascuns la pândă căutând pradă.

In fine adaog că eu, în pofida anonimului Şi în disprețul calomniilor iezuitice, răspândite tendenţios asupra mea prin jurnalele co-

lecteviste din ţară şi iezuitice

din

străinătate, m'aș duce

până

la

—
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Chiev cu ocaziunea jubileului ce se pregăteşte acolo, dacă la aceasta guvernul nostru ar consimţi
și dacă Domnia Voastră ați
crede posibil a-mi solicită un concediu dela Maestatea Sa, Regele

nostru. Eu unul cred că nu este avantagios pentru țara
noastră a trăi într'o vădită şi făţișă dușmănie până și pe
bisericesc cu un mare imperiu vecin şi omodox cu noi.
însă rămâne la apreciarea Domniilor Voastre, cari sunteți

a conduce afacerile politice ale ţărei și a pregăti viitorul
noastre.
lertați-mi această digresie izvorâtă din simţ prietenesc.

Al Domniei Voastre

și naţia
tărâmul
Aceasta
în drept
naţiei

părinte sufletesc și servitor.

(Afelchisedec).

MINISTERUL CULTELOR
şi al

Bucuyesti,
!

INSTRUCȚIUNEI PUBLICE
Cabinetul

27 Iunie
Z Inliz

1538

Ministrubui

Preasfințite Părinte

Episcop,

Parcă nu mă cunoaşteţi de atâta timp! Eu n'am spirit de intrigă şi de cancanuri politice sau private Şi fiindcă nu l-am nici
nu pun vreodată temeiu pe asemenea lucruri. 'Togmai fiindcă nu

cred nimic din vorbele lăţite de unii şi de alţii asupra relațiilor
ruseşti ale Preasfinţiei Voastre, de aceia V'am scris și V'am întrebat asupra acelei ştiri rusești. Dacă aș fi crezut altfel întrebam
pe altcinevă.

Aveţi dreptate în privința necesităței, ca raporturile noastre cu
Rusia să fie tot așă de bune ca cu toate celelalte puteri și trebue
să știți că pe această linie de conduită s'au Și restabilit cele mai
bune relaţii între d-l Carp şi d-l Hitrovo. Micile și absurdele și-.

cane

ce le făceă d-l Sturdza

au

dispărut

și am

reintrat în legătu-

rile normale ce se cuvin față cu toate puterile fără escepție, mai
ales fără escepția Rusiei. Dacă ţineţi numai decât să mergeţi la
Chiev, eu nu Vă pot refuză concediul. Aşă am vorbit şi cu M.S.
Regele.

Cu

toate

acestea,

Vă

rog,

să considerați

două

lucruri

1)

togmai vorbele deșerte ce sunt lățite în privința Preasfinţiei Voastre; deși sunt deşerte este totuşi de gândit, dacă nu ar fi bine să

nu li sa mai dea o nouă hrană; 2) atitudinea presei panslaviste
din Rusia, care în momentul de față face dintr'o chestie de evla-

vie ortodoxă
episcop

o chestie de

al nostru

religioase.

Dar

nu

dominaţiune

ar merge

la Chiev

e destul

să

ştim

politică.

numai
ce

din

gândim

Eu

ştiu

că un

cauza amintirilor
noi; trebue

cugetat

și ce gândesc alţii și cum se va interpretă în chiar lăuntrul Rusiei,
necum în străinătate o asemenea călătorie.
M'am crezut dator a Vă pune în vedere aceste ennsideraţiuni.
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Dealminteri

eu

nu-mi

pot permite

a Vă

da un

sfat într'o chestie,

unde sunteţi singur competinte şi în orce caz mai competinte decât

mine,
ției

și- din

Voastre,

parte-mi

nu

fie întrun.

mă

voiu împotrivi la hotărârea Preasfin-

sens, fie în

altul.

Sunt al Preasfinţiei Voastre devotat şi supus

.

fiu sufletesc
T. Maiorescu

Justele observațiuni

din această scrisoare, au

făcut pe Melchi-

sedec să renunţe de a mai merge la Chiev spre a participă la
serbările jubileului. In cercurile politice însă, răspunsul ministrului
privitor la concediul lui Melchisedec a fost considerat ca o abilitate diplomatică. Iată un fragment dintr'o corespondenţă din Ro-

mânia către ziarul vienez Nene Freie Presse 1). eNumitul episcop în

timpul din urmă în genere, numai de aceia a fost așă de mult
amintit, căci presa liberală cu variaţiune uneori ridicole vedeă
un
mijloc pentru partidul ei de a ajunge iarăşi la putere, în afirmarea

cu guvernul Carp-Rosetti nu întoarce atenţiunea necesară la urmările agitațiunii ruseşti din ţară. In realitate n'a fost niciuna din

aceste fapte pe care le-a născocit presa liberală ca niște sperietoare de pasări pentru copii. mari (als politische Vogelscheuchen.
fiir grosse Kinder) şi conducerea ministerului de culte în timpul
din urmă prin deslegarea dată la cererea de concediu a unui
episcop a dovedit în deajuns că guvernul dă o încuviinţare tacită
la. astfei de pofte private ale principilor bisericei, pofte cari în străinătate ar puteă da loc la neînțelegeri neplăcute. Un episcop român,
anume episcopul de Roman, Melchisedec, s'a adresat la
minister
cu

cerere de ai

se acordă

un

concediu

pentru

o călătorie

la Chiev.

Deslegarea cererei sună în așă sens, că ministerul deși încuviințează concediul cerut, dar trebue să se pronunţe contra dorinţei
petiționarului că ar puteă să petreacă acel concediu aiurea decât
în Chiev.

lată

și

Aici

s'a tratat numai

răspunsul din urmă

de o

cerere

privată...».

al lui Melchisedec

Roman,

Domnule
Am

avut

onoarea

de

către ministru:
27

Iunie

1858.

Ministru, .

a primi

scrisoarea

Domniei

Voastre

dela.

2) No. 8597 din 13 Iulie st. n. Titlul corespondenței e acesta: <Der
rumănische Clerus und die Kiewer Jubilăums Festlichheiteu, Bischof
Melchisedec von

Roman

und sein. Kiemwer

Urlaubsgesuch,

25 ale curentei şi Vă declar că am rămas satisfăcut moraliceşte de

prieteneștile. consilii ce mi-aţi expus. Dacă eu am avut dorinţa de
a merge la Chiev, cauza eră că doream să văz şi eu o ceremonie
religioasă importantă, cum n'am văzut nici am să văz alta în vieața
mea și care ar fi putut fi instructivă pentru mine ca episcop român şi aş fi avut şi eu ocaziune să judec prin mine însumi sco- pul și efectele unor astfel de sărbători. Imi ziceam: la inceputul
acestui an, papaa adunat la Roma pentru jubileul său de 50 de
ani sute de mii de pelerini din toată lumea catolică papistă şi nimeni nu s'a opus, nici a văzut în aceasta vreo primejdie politică,

ba încă toți împărații și regii din lume i-au trimes daruri Şi telicitări;—pentruce. nu mi-ar fi şi mie permis să mă duc şi eu la un
mare jubileu al unei biserici ortodoxe vecine cu noi şi care este

fala ortodoxiei orientale? Voiam
vinismului rusesc, care pretinde

ortodoxie și a trece la papism.

totodată să dau o desminţire şocă Românii tind a se desbină de

Eu am

despreţuit cabalele și intii-

gile streine şi locale ce se fac încontra mea. Eu unul n'am de
sperat avantaje lumeşti, ca să curtenesc şi să mă tem de cutare
sau cutare persoană sau partid politic. Eu gândesc numai la prosperitatea politică și morală a ţărei mele Și bisericei noastre naţi-.
onale. Orcare biserică ortodoxă naţională cu cât mai mult se va
izolă de celelalte părţi ale ortodoxiei, cu atât este mai expusă pericolu'ui de a deveni pradă vânătorilor de suflete. Aceasta o doresc iezuiții şi slugile lor, intre care cel întâi este Sturdza!). Biserica
noastră nu trebue să se teamă numai de Rusia dar Şi de Austria
care vine cu droaele sale de iezuiți, a căror ţintă principală este
de a extermină ortodoxia pe toate părţile globului şi luptătorul cel
mai mare și mai puternic contra lor este Rusia. Oamenii politici
din ţările ortodoxe trebue să proteagă și să apere biserica naţiei

lor şi să o îmbunătăţească în toate privirile, iar nu să o persecute
și să o înjosească, căci atunci se vor pierde ŞI pe dânşii și țara

lor, în curând sau mai târziu. Precum în catolicismul papist forța
şi tăria stă în puterea absolută â papei, carele este privit de fidelii
săi ca o divinitate, aşă în catolicismul Ortodox, puterea morală a

bisericei stă în legăturile morale dintre bisericile naționale ortodoxe
adică în unitatea bisericei

sau în sobornicitate:

aceiaş biserică, a-

celeaș dogme, aceiaș disciplină, acelaș cult, și în primejdii ajutor
mutual. Eu primesc cu plăcere consiliile prieteneşti ale Domniei
Voastre și le voiu urmă; dar totodată am socotit să-mi exprim
în toată sinceritatea convingerile mele bisericeşti, cu atât mai vârtos cu cât Domnia Voastră sunteţi ministrul nostru bisericesc şi
în această calitate sunteți în drept şi dator a apără şi protege biserica noastră, care a fost rău tratată de Sturdza şi de stăpânul
său Brătianu, care îl făcuse stăpân absolut pe biserică să facă cu
ea ce-i va plăceă,

iară el făceă voia

iezuiţilor, crezând

că cu

torul lor va fi ministru cât va trăi. In fine Vă mulțumesc
nătatea ce aţi avut

de a-mi

aju-

de bu-

trimete banii ceruți pentru policandru
1) Dela câteva şedinţe ale Sinodului din toamna anului 1885, bunele rapor-"

turi dintre M. şi d-l D. Sturdza

au fost înlocuite printo mare

duşmănie.

pe care l-am şi comandat

la Berlin și mă Simt

fericit a

avea în:
deapururea.
Rămân ca todeauna al D.Voastră părinte sufletesc
şi servitor

Domnia

Voastră

un prieten

sincer

precum

am

crezut

(Melchisedec)

Preasfinţite
Inspectorul

SS făpâne,

Academiei

de

aproape

siguri

mai

multe

ori mi-a

spus că

Preasfinţia Voastră veţi fi de 15 Iulie în Chiev spre a partici
pă la sărbătoarea de 900 de ani a creştinărei Rușilor și aceasta
, dupăcum mi
se pare mie, el o știe du acolo ca P.S. Voastră
aţi scris despre
aceasta Preasânţitului Silvestru. Se vede dar că Ruşii
luând motiv

de

aicea

sunt

că Preasânţia

Voastră

|. P. S$. Mitropoliţi veţi fi de 15 Iulie în Chiev,

două

ori până

odată

în

acum

gazeta

au

fost scris şi prin

Kievliinknii,

iar

gazete

altădată

în

cu

unul

din

de aceia de vreo
despre

gazeta

aceasta:

Kievsko

e
Slovo au fost scriș că primarul de Chiev
Stefan Solskii, profesor ordinar Academiei, s'a adresat către bogaţii
mari din Chiev,
rugându-i ca să ofere casele lor cele mari străini
lor, cari vor participă la jubileu, şi spre întărirea cerinței lui
Vă citează pe Prea-

sânţia Voastră, ca oarecum fiind siguri de venire
a P. S. Voastre
și a altor P. S. episcopi. Ruşii sunt tare bucuroși
de aceia că știu
că, biserica ortodoxă română va lua parte la
o serbare așă de mare
ortodoxă și pentru aceasta fac Și preparaţiuni. Ei
se
o deosebită bucurie despre venirea Preasânţiei Voastr pronunță cu
e și a altor

P.

S. episcopi

tâmplare nui
să

la Chiev,

Și pentru

va fi nimenea

le vie bine,

căci

ei

din

după

cum

aceasta,

dacă

biserica română,
V'am

oarecum

scris sunt

nirea Preasânţiei Voastre. Eu, Preasânţite Stăpâne,

ceastă

scrisoare, fiindcă am

aceia ce se

petrece în

crezut că este bine

Chiev

atingător

din

în-

Ruşilor nu are
siguri de ve-

V'am

scris a-

să Vă fac cunoscut

la persoana

P.

S. Voastre. Pe lângă aceasta, eu am mai crezut că
ar fi bine să Vă trimet și gazeta aceia în care este scrisă progr
ama sărbătoarei orânduită de Sântul Sinod al Rusiei.
Sunt al Preasânţiei Voastre supus

Anul

1885,

Iunie

30

P.

Melchisedec renunțând de a mai merge la Chiev
bligat să încunoștiințeze despre aceasta prin scrisori
săi din Chiev—câteva persoane din clerul superior.
sori el a esplicat pentruce clerul român și în special

poate

participă

și ascultător

la niște

serbări

Munteanu

s'a simţit ope cunoscuțţii
In acele scriel însuși nu

pur religioase, la cari participă

re-

prezentanţi ai tuturor bisericilor şi chiar ai bisericei
anglicane. Scri-

sorile

au

fost duse

la Chiev

de

unul

din

intimii săi, vreunul

din

tinerii pe cari îi crescuse și îi întreţinuse Ia studii,
probabil Gavril
Muzicescu, profesor la Conservatorul de muzică
și dirigintele.
co-

—
rului

mitropolitan

din laşi,
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care în toastul

ținut

la

ospăţul

oferit

de mitropolitul Platon al Chievului a atins și chestia nevenirei lui
Melchisedec !).

Scrisori privitoare la cestiunea, episcopilor anmiţi de Cuza și la raporturile
noastre cu patriarhia,
„22

Aprilie

biserici

1868

Iaşi

Cristos a înviat!
Jubite

Și frăteste
Cristos frate!

în

Vă înbrăfisăut,

Felicitându-Vă cu deosebită mulțumire sufletească pentru
sfintele sărbători ale Invierei Mântuitorului neamului omenesc
, Vă do-

rim dela atot-bunul
Cu

această

Dumnezeu

ocaziune,

iubite

a Vă dărui ani mulți și fericiți.

al nostru

frate,

Vă

împărtășim

cu

știința despre celece am vorbit cu Măria Sa relativ la afaceril
e biSericei cu ocaziunea venirei Innălţimei Sale în laşi. Așă
asupra

cazului alegerei episcopilor, am văzut pe Innăţimea
Sa cu foarte
bune cugetări asigurând că actualii episcopi vor fi realeși,
dar tot
odată Ne-a spus și aceasta, că episcopii ar trebui să
demisioneze
mai naintea realegerei, fapt ce, după cum știți, canonic
eşte este
neputincios pentru episcopi a se demisionă, căci,
când un episcop
dă paretisis din scaunul episcopal, el prin aceasta
se mărturisește
nedemn de a mai fi episcop, și fiind așă, cum pot
actualii episcopi

a fi realeși, când canoanele proibesc aceasta? Și asupra
acestui caz
intrând în vorbire cu Innălţimea Sa, însuși |. Sa au
recunoscut
această

imposibilitate, cu care ocaziune am zis, ca L. Sa fiindcă
ţine
la aceia ca să se facă oarecari formalităţi și pentru
episcopii ac“tuali, atunci lucrul cel mai simplu este ca Cameril
e să dea vot ca
actualii episcopi fiind odată numiţi în puterea unei
legi naționale
trecută prin toate filierele legislative ale țărei,
ei sunt Și rămân

pentru todeauna la scaunul lor. Această idee a părut Innălţim
ei Sale
nemerită și cu a sa inimă bună a zis că face să
se urmeze așă.
Am ţinut mult a pune și pe Frăția Voastră în cunoştinţa
acestora,
ca şi Frăția Voastră cunoscându-le să intrați în vorbire
și cu cei
lalţi fraţi episcopi asupra cazului demisiunei, spre a
nu se face o
scăpare din vedere care, după cum am zis, va fi imposib
ilă de reparat.

Noi credem că nu putem a merge în acest timp la Bucureşt
i,
căci nu suntem bine şi suntem nevoiţi a face o cură. Dacă
Frăția

Voastră

munică
vor

veţi

merge,

și: pe noi

lucră.

„Suntem

Vă

urăm

drum

cu știință din

bun

când

şi Vă

în

când

cu deosebită mulțămire
C/alinic]

1) Ziarul Lupta, no. 603 din 28 Iulie 1888.

poftim

despre

a ne co-

cele

subsemnându-Ne.
Mitropolit

Moldovei

se
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P. $. Vă pot încredință că Măria Sa ţine la noi la toți și că nu
voeşte nici pe unul a-l strămută: Am avut onoarea a avea pe |.
Sa în gazdă la mitropolie și am fost foarte mulțumit.
Înnait Preasfinfite
Inturnându-mă

acasă epistola

de

Srăpâne

la Bucureşti,

ce 1. P. S.

la

12

ale

Voastră aţi binevoit

curentei,

a-mi

am

adresă

găsit

toc-

mai de la 22 Aprilie. Mi-a părut rău că au ţinut până acum acea
epistolă și nu mi-o au trimis la Bucureşti; de aceia grăbesca Vă
cere scuzele mele pentru întârzierea răspunsului din cauza arătată.

Mi-a părut prea bine când am auzit că Măria

a găzduit

la mitropolie,

căci

aceasta

va

Sa vizitând laşii

aveă un efect bun

asupra

moralităței publice. Și M. Sa însuşi mi-a spus de aceasta la București cu mare satisfacțiune despre pacificarea urmată Și că a convocat pe preoţi și le-a ordonat a fi către |. P. S. Voastră cu tot
respectul datorit. Vă sunt foarte reeunoscător că îmi comunicaţi
cele ce aţi vorbit cu Măria Sa. Sum în totul de acord cu opiniunea ce ați emis Domnitorului la ideia de demisiune. Ideile în București s'au schimbat mult din ceiace eră în trecut în cestiunea

episcopatului. Proectul de lege dat acum de guvern în Cameră nu
mai coprinde nimic de destituirea episcopilor ca cel de astă iarnă,
ci vorbește simplu de modul cum să se aleagă episcopii. Măria Sa
mi-a spus şi mie că Corpurile legiuitoare vor fi provocate de guVer a da un vot și asupra episcopilor actuali spre confirmarea
lor, afară de episcopul de Argeș, de care Măria Sa s'a exprimat
că nu are calităţi episcopale, dar că va putea fi întrebuințat în alte

trebuinți d. e. la

rectoratul

învățătură.

vreunui

seminar,

fiindcă

este om

cu

Eu Vă rog, păziți-Vă de a nu da nici cel mai mie prepus de
opozițiune guvernului, căci dela relaţiunile |. P. S. Voastre cu gu-

vernul

depinde

mult

cursul

afacerilor bisericeşti.

Cărţile şi condicile pe cari aţi binevoit

biblioteca

s-tei mitropolii

Vi le înnapoesc

a mi le împrumută
cu

ocaziunea

din

aceasta ȘI

Vă rog să ordonaţi a mi se înnapoiă şi mie adeverinţa ce am dat
la Cancelarie de primirea lor. Carţile scestea sunt:

tm

COL

1. O condică de documentele moșiilor s-tei uiitlropolii.
2. Condica de documentele țiganilor milropoliei.
Condica documentelor mănăstirei Mavromolul.
„ Lilurgia arhierească.— Toate acestea manuscrise.

5. Liturgia
6. Liturgia
Vă rog să
documentele

mitropolitului Iacov.
de Sibiu din 1807.—ln tota! 6 bucăţi,
ordonaţi a mi se da încă condica în care sunt legate
moșiilor mânăstirești și alte condici manuscrise ce ar

mai
fi în arhiva mitropoliei. D: Mandinescu va iscăli de primire.
Pe lângă aceia; îmi rezerv dreptul cu binecuvântarea |. P. S. Voastre
a veni curând la lași și a petrece mai mult timp ca să citesc toate
documentele mitropoliei în interesul cronologiei mitropoliei noas-

tre. În fine rugându-Vă a primi smeritele
onoare, Inalt Preasfinţite Stăpâne, a fi

Al. P. S. Voastre cel mai

mele

complimente; am
'

mic și supus frate servitor
(Melchisedec).

Terapia,

(Particulară).

Preasânţite

în 11,

August 1869,

Părinte,

Domnul Ministru de Culte și Instrucţiune publică m'a însărcinat
să cer dela patriarhie sântul mir pentru mitropolia din lași și să-l

trimit Preasânţiei

nac din
duce

Voastre.

Am

rugat

deci

pe

mânăstirea română din Sântul Munte

lădița cu 5!/,

ocă mir sânt

Preasânţiei Voastre. Domnul

patriarcul

nu

părintele

la Ismail ȘI a depune

Ministru îmi scrieă

ar vrea să trimeață

singur

soare către P. S. Voastră sau Mitropolitul

sântul

Relaţiunile

dintre

patriare

a

în mâinile

ca să cerc dacă
mir

prin

o

scri-

din laşi. Fiindcă. refu-

zul patriarcului eră de prevăzut nici nu am căutat-a-i
mine propunere, care ar fi adus din nou, fără nevoe

„neplăcute.

Lazăr, mo-

să iea asupră-și

şi episcopii

face o aseesplicațiuni

noştri

pe

cari

Scaunul ecumenic nu vrea să-i recunoască, vor începe
dela sine,
îndată ce noi vom face o mică concesiune de formă,
aceia de a
votă o lege într'un singur articol în care se hotărăște,
că toţi mitropoliții şi episcopii astăzi în scaun în virtute de diferite
legi an-

terioare, se consideră

ca demisionaţi, şi prin însăși

această lege

realeși și. reîntăriţi în scaunele respective. După cât m'am
putut
convinge, aici cu greu se poate găsi alt mod de a
rezolvi această
cestiune.

Asemenea

și recunoașterea autocefaliei

bisericei române

de că-

ire patriarhie nu se va puteă căpătă acum într'un mod
direct. Numai timpul va face ca patriarcul să cedeze ceiace
crede că este
astăzi un drept al său. D-l Cogălniceanu e în eroare
desăvârşită

când crede că cestiunea mânăstirilor grecești a făcut să
se nască

pretenţiuni!e bisericei patriarcale asupra bisericei
noastre. Asemenea aserțiuni sunt menite să nască numai contrazi
cerea în care

D-sa

a căzut, susținând

Espedientul

cred că cel mai bun
stre cu

două

proecte de lege opuse

sublim a fost acelaș,

care a creat renumitul

unul altuia.
statut. Eu

mijloc de a rezolvi cestiunea relațiunilor noa-

patriarhia- este

următorul:

—— Noi

-să votăm

legea

fără a

„declamă în contra Scaunului ecumenic Şi a-l atacă, căci ziarele
noa-

stre se. citesc și aici, —Patriarcul să ne zică, că legea,
tratând
„despre relaţiunile bisericei cu Statul, Prea Fericirea sa
nu vrea să

se amestice în afaceri cari

nu-l privesc—astfel dă o sancțiune in-

directă legei—dar că sperează
păstră nestrămutate drepturile

că Sinodul, care se va întruni, va
patriarhicești şi anume pomenirea

—
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Patriarcului de către Mitropoliţi, aducerea

sântului

mir și ecdosis

pentru mitropoliți, —Sinodul bisericei noastre va dă Patriarchului
ce i se cuvine după drepturile nvasire, și la nevoie se va certă
cu Scaunul ecumenic, pentru punturile unde va fi divergință, până
Patriarhia va fi silită să cedeze. Astfel vom fi făcut un pas înnainte, că Sinodul nostru va fi recunoscut de toate bisericile orto-

doxe: căci diverginţele dintre Sinodul nostru şi Scaunul Ecumenic
nu are trebuință
să isbucnească chiar dela întâele comunicări ce
va face Sinodul bisericei române la Patriarhia din Constantinopol.
Am atras din nou atențiunea asupra imposibilităţei de se admite
episcopi titulari. Episcopul titular trebue să-și primiască numele
episcopiei și ecdosis numai decât dela patriarc. Așa dar pe deo
parte voim a depărtă orice ingerință a patriarhiei și pe de alta
deschidem prin episcopii titulari porţile cele mari la o asemenea

ingerinţă.
Socru-meu mi-a trimis o listă de cărţi bisericești, pe cari Preasânţia Voastră doriţi să vi le procur aici în Constantinopole. Părintele Lazăr este însărcinat a vă îmmână cărţile întocmai după lista Preasfinţiei

Voastre,

pe

care

o

alăturez

aci dimpreună cu so-

coteala. Ediţiunile cărților sunt cele mai noue şi după încredințarea

ce am

luat,

cele

mai

bune.

Soţia mea şi eu, sărutându-vă dreapta, ne unim ca să rugăm
pe Preasânţia Voastră să ne trimeteţi nouă și copilașului ce ne-a
dăruit

în ultimul

timp

Atotputernicul,

archiereasca voastră binecu-

vântare.
Mă

însemn

cu profund

respect, al Sfinţiei Voastre supus

şi prea devotat serv şi fiu sufletesc
D.

Sturdza.

Ismail 1869 August

Cucoane
Am

avut

onoare

a primi

9.

Mitică,
epistola Domniei Voastre dela

1/43 Au-

gust ce aţi binevoit a-mi adresă prin părintele Lazăr; iar împreună
cu ea o lădiță cu sântul mir.—Sfântul mir eu numai decât îi voiu
expediă prin potropopul de aici Preasfinţitului Mitropolit la Iași

şi voiu înştiință şi pe Domnul Ministru de aceasta.
Am primit de asemenea și cărţile bisericeşti întocmai după lista
ce am fost dat Cuconului lancu în București. Vă mulțumesc din
„adâncul inirăei că mi-aţi făcut acest mare bine. Eu cred că a sosit
timpul ca şi noi să ne facem o nouă ediţie de cărţile bisericești,
mai corectă şi mai apropiată de limba cea cultă a originalului. De
„aceea

eu

Când
slavone.

adun

materialul

pentru

acest scop.

am fost la Petersburg, am procurat toate cărţile bisericeşti
Odată

cu

aceasta

trimit prin

părintele Lazăr costul de 117

franci în 5-napoleoni, 4 ruble şi un franc.

— Îi —
Impărtășesc şi eu ideile Domniei Voastre, că în cestiu
nea noastră
bisericească „este nevoie mai mult decât toate pruden
ța. Fondul
cestiun

ei este nul; dar ea devine serioasă mai mult prin
aceia, că
S'a acaparat de ea diplomaţia unei puteri mari,
căreia îi convine
de a ne umili și noi suntem siliți a o curteni.
Sunt sigur însă că
constanța noastră şi simţul demnităţei noastre
naţionale vor triumfă şi în acest caz.— Cauzele drepte curând
sau mai târziu trebue să fie satisfăcute. Ideia Domniei Voastre despre
arhiereii ti-

tulari este foarte justă şi aţi făcut foarte bine

că aţi înturnat din

nou atențiunea guvernului la această cestiune.
Proiectul de lege
pentru biserică are să treacă prin Adunare Și
se poate amelioră.
Vă rog să exprimaţi din partea mea Cucoanei,
Stimabilei soției
a Domniei Voastre, smerite complimente; și rog
pe Dumnezeu să
vă păstreze în pace şi sănătate, împreună cu prea
iubitul Domniei

Voastre fiu la mulţi şi fericiţi ani.
Am

onoare

Al Domniei

a mă

însemnă

cu

tot respectul

Voastre către Dumnezeu
servitor

umil

rugător și

Melchisedec,

Serisori tratând cestiuni soclale, literare ete,

Prea
Am

primit

Domniei
ieşirea

precum

Stimabile Domnule
cu

mare

plăcere

Eliade, !)

preţioasa

pentru

mine

Voastre din 23 Ianuarie, prin care mă

din

tipar a tomului

şi despre

al Il-lea, din

epistolă

înştiințați

Curierul

de

a

despre

ambe

sexe,

ediția cursului complect de literatură. Mă bucur

că Dumnezeu Vă păstrează zelul acela de
a lucră în literatura română, care poate niciodată n'a fost mai
lipsită de bărbaţi competinți ca astăzi, când superficialitatea france
ză a copleșit totul la

noi şi a produs şi în literatură numai sarsaili
ce se cred a ști toate,
deşi nu ştiu nimic şi se cred a fi cei mai buni
patrioţi, când nu
știu nimic d'ale patriei, ba unii chiar îşi fac paradă
de această neştiinţă și de sus crăinicesc, că progresul stă în a
rumpe în totul cu
trecutul țărei lor, dacă mai au țară.
Câţiva abonaţi ai Curierul, câţi vor fi nu ţiu minte,
au rămas
la Huşi.
period.

Eu doresc să am pe seama mea 4 exemplare
din fiecare
Cu venirea mea la București voiu luă şi cărțile
și voiu

răspunde în totul. lar
mai mult, eu tot acum
rectorul seminarului de
țiunei Curierului şi de

pentru abonaţii dela Huşi, neputând face
am scris părintelui arhimandrit Inocenţie.
acolo, înștiințându-l de continuarea ediieşirea periodului al Il-lea și poftindu-l ca

să propună abonaților de acolo a coplectă opera
şi prin luarea tomurilor următoare. EI este un bărbat foarte bun
şi iubitor de ştiinţă,

1) Copia răspunsului e fără dată,
lanuarie, 1865.

Scrisoarea

lui Eliade

poartă

data

de
12.

23
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Vă rog să-i adresaţi şi D-v. o epistolă în ac&astă cestie, spunân=
du-i totodată, unde anume

să se adreseze în Bucureşti.

O zic a-

ceasta pentrucă eu, în ideia ca nucumva D-v. să Vă fi mutat în alt loc,

nu i-am spus unde locuiţi. Pentru cursul de literatură vom vorbi când
voiu veni acolo, căci sunt decis, îndată ce vor reîncepe vapoarele a
pluti pe Dunăre, să viu la Bucureşti spre a mijloci la guvern peniru necesităţile acestei episcopii ce ființează până acum numai cu

numele şi unde trebue a se creă totul din temelie.....
Eu sunt sănătos, dar duc mare nevoe în totul: fără

locuinţă

convenabilă, fără mijloace de a puteă întâmpină nevoile postului.
Scumpete mare, mai mare decât orunde în ţară; strămutat în

mijlocul iernei fără aprovizionare cu cele necesare. Trăesc simplu
din :leafă -și ţin cu cheltuiala mea încă 10 persoane, personalul
necesar pentru serviciul episcopiei, cari au așa mici lefe, încât abiă
le-ar ajunge de mâncare.—Dar slavă lui Dumnezeu de toate! EI
a dat, El a luat! Fie numele Domnului binecuvântat. Când clerul
va trece prin focul ispitelor şi se va lămuri de tot ce are eterogen,
Dumnezeu iară va căută cu milă asupră-i. Până atunci va ajunge

şi naţia a se încredinţă prin experienţă, că fără cler nu poate progresă şi va ajunge a-l prețui mai bine și a-i da mână de ajutor;
iară nu a împinge în râpă, ca domnii Bolintineanu și omodoxii săi.
Vă

mulţumesc, D-l mieu, de

felicitărite cele

cordiale

și de urările

călduroase pentru mine; şi eu din parte-mi rog pe Atotputernicul
ca să Vă păstreze zilele cele scumpe pentru Români, ca să ne
mângâem şi să ne ajutăm împreună pe căile cele aspre ale vieței

româneșşti-creştineşti.

Doresc din inimă tot binele cucoanei Mariţei

şi duducelor, pe care aștept cu nerăbdare să mă învrednicesc ale
mai vedeă, împreună și pe D-voastră. Am auzit că pe D-l Ionică

l-aţi trimes la Paris: îi doresc dela D-zeu binecuvântarea Sa și un
viitor ferice. Nu ştiu la ce idei aţi voit să faceți aluziune prin menționarea

canonului 59 al Sinodului

al 7-lea, căci Sinodul

acela

are

numai. 22 de canoane. Dar zic cu durere că la noi astăzi cine
se mai uită la canoane! Religia Românilor—a zis o persoană mare
nu

de mult în București—este Convenţia de Paris.
Adeseori se aude dela d-nii cei cu Parisul în cap, iar nu cu
mintea: «Să rumpem cu trecutul». Dacă este aceasta posibil, pentru
ce d-lor au tăbărât cu toții asupra clerului de astăzi şi îi impută

greşelile din trecut, de care noi nu suntem
dece

ne fac

solidari

cu

persoane ce de mult

vinovaţi întru
nu

mai

nimic?

există?

De

ce preservative; de ce atâtea șicane? Această neconsecinţă este
vederată dovadă a nelogicei principiului dumilorsale de progres fără
ştirea lui Dumnezeu

și de rătăcire. Dumnezeu

să lumineze

pe cei

întunecaţi cu păcatele lor! Nu a rumpe cu trecutul, ci a ne legă
mai strâns trebue cu trecutul nostru, prin studierea naţionalităţei
noastre în toate ramurile ei, prin luminile bărbaților din trecut
cari au lucrat la fundarea naţiunei noastre prin virtuțile lor civice
şi religioase și morale, cari dau caracter național românesc, și chiar
greșelile lor sunt

învăţătoare

pentru

noi spre

a ne feri de ele, ca

—
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unele ce aduc consecință funestă; iar nu să fim venetici
în fara
noastră, căci aceia însemnează «<a rumpe cu trecutul» şi să
fim

reduși

a căscă

gura

când

la Petersburg,

când

la Censtantinopol,

când la Viena, când la Paris, și ce se face pe-acolo, să facem

noi ca maimuțele

şi tot odată

să credem

mânia. Donchişoţii știu că, din toate

şi

că facem progres în Ro-

clasele, clerul

ține

mai tare

cu trecutul națiunei și de aceia au năvălit asupra
lui cu toate puterile lor ca să-l cotropească, pantru că așa mai ușor se
diformeze na-

țiunea, Păcatele
lor sunt strigătoare la ceruri! Cât sunt de mici donchișoţii noștri înnaintea privirilor românești, este destul să-i
vezi
când sunt puşi fără voia lor pe tărâmul adevărat românes
c, adică

unde se cere cunoștință de istoria, de limba, de religia
ţărei. Cei
ce 'se cred mai încăpățânaţi!) și mai înţelepţi între
dânșii, devin
ignoranți de jelit. Dovadă răspunsul d-lui B. în Senat
ladiscursul

cel românesc al d-lui S (carlat) R (osetti) asupra proectu
lui
alegerea Episcopilor,

pentru

(Melchisedec)

1866 Seplemurie 20, Socola,

Prea

finite,

De mult nu V'am scris, nu cred însă că pentru aceasta aţi
fi și
nemulțumiți pe mine. In genere mi-am luat o datină, ca să nu
o-

cup pe orcine, decât numai când am motive serioase
spre a mă
determină la aceasta, am crezut deci că și subiectul asupra
căruia

voiesc a Vă atrage un moment atențiunea nu ar fi de o însemnă
tate așa mică, încât să-și piardă cineva timpul numai cugetân
d asupra

acesta:

lui. Lucrul

Cred

Societate

despre

că până

care

acum

voesc, Preasfinţite, a Vă

veţi

fi

ştiind

că la

noi

ocupă

în

este

ţară o

engleză, al căreia cap în Orient este 'Fhomson, se ocupă

cutraducțiunea și edarea din texturile originale ale bibliei sacre. Sco.
purile acestei întreprinderi sunt cele ale partidului celui
mare din
biserica anglicană ce ţinteşte dejă de un secol și jumătate
spre a
unifică biserica anglicană cu cea orientală ortodoxă. Mai
trebue
a adăogi la aceasta și spiritul de care este inspirată această
biserică ca biblia să fie o carte pentru toți și de toţi înţeleasă;
încă
și motivul neguţitoresc, ce preşede la orce întreprindere engleză.
Cât cunosc eu cel puţin din traducțiunea bibliei din texturile ori-

ginale,

spiritul

de

prozelitism

către biserica

anglicană

prea

puţin

a progresat în raport cu sacrificiile băneşti ce ei au făcut în
toate
țările. Toate acestea însă sunt mai mult de aprețiațiunea P.
S, V.
decât de a mea, pentru care și trec mai departe. Știţi cred
că până
acum Pentateucul s'a și editat și tradus-au biblia până
la profeţii
mici, ceiace s'a şi pus sub tipar la Goldner în lași.
Rămâne a

se traduce

numai

profeții mici, căci toate cărţile apocrife, Societatea

nu voeşte a le traduce și înrolă cu cărţile sacre așa numite
-Adros

—
Qz05. Dar

fiindcă

traducțiunea

şi nu todeauna de
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este

făcută

de mai

pe textul ebraic, apoi

multe

persoane

Societatea voește a su-

pune întreaga traducţiune la reviziunea unui singur bărbat, competinte de a-i da o uniformitate de stil și a o compară din nou
cu textul ebraic. Nu știu cine a informat pe Societate, că P. S. V.

sunteți unicul Român cu deosebire versat în textul ebraic al bibliei,
şi eu cunoscut fiind cu predicatorul englez din lași dela biserica
protestantă (căci prin el îmi comisionez opere eline clasice) ca mai

intim cunoscut

al P. $. V. m'a rugat să vă scriu, că dacă aţi aveă

plăcere să luaţi reviziunea în cestiune, Societatea este gata a Vă
înlesni cu toate mijloacele bănești necesare ce s'ar cere pentru a-

semenea lucrare. Insăşi Societatea înțelege delicateța unei asemenea
însărcinări și ştie că afacerea nu poate avea un caracter public și
că aceasta dacă v'aţi însărcina nu poate fi cunoscut de cât ei şi
P. $. V. în urmarea celor expuse, dacă P. S. V. consimțţiţi sau nu
la propunerea

ce Vă face societatea,

cred

că poate

puteţi contă

pe

mine, despre intimitatea lucrului ca să-mi răspundeţi, V'aș rugă
cât mai curând, de primiți elaborarea revizuirei sau nu. Sunt prea
sigur

"bine;
voeșşte

că P. S. V. veţi binevoi

a-mi

răspunde.

Eu

cu

familia sunt

la seminar leronom ca Jidan nu face decât lucruri jidoveșşti,
să fie al doilea Isaia Duhu,

numai

mai

perfid.

In

fine

cu

respect sărutându-vă mâinile sunt al Preasfinţiei Voastre.
G. Erbicianu,

Domnule

FErbicene,.

Primind scrisoarea D-voastră dela 30
de aducerea 'aminte a unui amic atât de
propunerea relativă la traducerea bibliei, în
are ideie că aşi fi unicul Român versat în

Septemvrie, m'am bucurat
iubit inimei mele. Pentru
româneşte şi că Societatea
textul clasic al bibliei,—

cred această ideie exagerată. Este adevărat, că eu am o doză bună
„de

asemenea

cunoștințe, și dacă

mi-ar fi permis a continuă

împrejurările

studiile

mele

în

ţară

bibiice, aș fi putut

vieței

mele

face

mare serviciu literaturei noastre în acest ram. Insă, precum știi,
ca profesor eu am trebuit să mă ocup cu toate ramurile teologiei,
de care în limba noastră nu eră nimic lucrat. Apoi ieșind din cu-

prinsul școalei, trebuințele mele de tot felul mi-au dat alte ocupațiuni cari mă ţin până astăzi în legăturile lor, încât îmi este peste
putință

de a cugetă

măcar

la o înteprindere

pot

a

zice

corolară,

care cere și timp mult și liniște şi osteneală neobosită, căci numai cine şi-a dat vreo dată osteneala a traduce și a colaționă
ceva din s-ta Scriptură, acela numai poate aveă ideie de greutăţile
cele mari și nedumeririle ce se întâmplă adeseori. Aceste lucrări
serioase se vor face la noi cu timpul, după ce vom avea oameni

competinţi, și îi vom
noi va veni

la calea

aveă
cea

atunci,

bună

când

învățământul

şiise va da

desvoltarea

teologic ia
convena-

bilă. Până atunci, toate încercările Societăţei vor rămânea nefolosi-

—
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toare şi eu jelesc cheltueala ce face cu traducerea românească.
Psaltirea a tradus-o un profesor grec de la Bucureşti—Aristia—
cu

prea

0 românească

de exemplu:

pocită,

In loc de zicerea fir

pan atât de clasic, a zis dairă (ţigăneşte) etc. etc. Pentateucul l-a
dat lui Bălășescu să-l traducă,—om care în toată vieaţa lui nu numai n'a studiat științele biblice, dar nici n'a citit biblia. Spre dovadă
n'are cineva decât să citească Isagogia, ce o a tradus el din nemțește, unde se vede cea mai mare ignoranță a lui despre biblie, în
cât n'a putut înțelege bine nici ideile autorului catolic, nevorbind
de spiritul bisericei ortodoxe, care nu admite privirile papiste la
biblie. El nu are idee nici de persoanele biblice, de exemplu: Nu

știe măcar că Rut sau Estir au

fost femei

și nu bărbaţi, căci al-

«Cartea Ini Rut» etc.
traducere a bibliei se cere ca persoana

mintelea nu sar fi exprimat
Ca să putem avea o bună

ce va luă asupră-și această operă de mare însemnătate pentru creștini, să fie versată în științele biblice și limbile antice şi moderne
și să știe a prețui și limba biblică a Românilor precum şi a corige
unde

s'ar cere:

iară

nu

a o distrămă

şi a o da

pe

cale

observa-

țiunilor literaturei profane de astăzi; căci atunci aceă biblie va ră-

mâneă o carte moartă şi străină de poporul român, pentru care ea
se destină.
Dorindu-Vă tot binele împreună cu toată familia, am onoare a

„Î al Domniei

Voastre

părinte sufletesc şi amic
(Alelchisedec).

0 scrisoare de recomandație cu răspunsul ei
Roman

Cucoane

1885,

Dec,

28.

Vasilică !

Mai întâi de toate Vă urez cu anul nou 1886, carele peste câteva
zile sosește și la noi, dupăce a venit mai întâi pe la Domnia-Voastră
la Paris.
„Doresc ca el să Vă aducă

toată fericirea posibilă pe pământ

pen-

tru omul cuminte și să fie urmat de mulți alţi ani fericiţi. Tot așa
doresc și cucoanei Paulinei.
După
Domniei

aceasta

mă

Voastre

socot
pre

dator

Sfinţia

a Vă
Sa

recomandă

lconomul

loan

bunei-voinţe
Severin,

a

care

este numit preot la capela română din Paris, în locul Părintelui
Arhimandrit Clinceanu, pe carele Sântul Sinod l-a ales și Majestatea Sa Regele

l-a confirmat

în

demnitatea

de

arhiereu

seminarial,

eu

l-am

loco-

tenent al eparhiei Romanului. Părintele Severin este unul din elevii mei, pe când eram pofesor şi director al seminarului de Huși.
Dupăce

a terminat

cu laudă

cursul

hirotonit

—
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preot și numit în postul de protocreu
de Galaţi, pe care post l-a
purtai cu laudă în curgere de 22 de
ani. EI, prin numirea sa la
Paris, a ajuns o mare dorință a inimei
sale de a trăi în Capitala
„ civilizațiunei moderne.
Eu de aceia cu tot dinadinsul îl recom
and D-voastră în aceă
încredere, că

veţi avea acolo un preot mai

bun

decât

toţi predecesorii săi, pe care eu i-am cunoscut,
EI este inteligent, modest, bun bisericaș,
și cu râvnă creștinească.
Famil
ia sa constă din trei Persoane:

el, soția şi o

copilă, și o pot
numi familie integră și onorabilă, cum
se cuvine să fie familia
unui preot bun.
Eu cred, că părintele Severin, cu concursul
D-Voastră va face ca
capela română din Paris să aducă onoar
e țărei noastre, mai ales
avându-Vă pre D-Voastră protector și
povăţuitor. EI în Galaţi a
fost iubit și stimat de toţi oamenii
așă se va ţineă, şi la Paris.
Rog

pre

Dumnezeu

pace și cu sănătate.

să mă

ajute
Al

de bine. Nu mă îndoesc că tot

ca

să

Vă

mai

pot

vedeă,

cu

D-voastră
Părinte

sufletesc

amic

și servitor
Melchisedec

Paris

11/23 Jan.

1336.

Preasfinte Părinte și Coleg,
Sfinţia Sa Protoiereul din Galaţi,
părintele Severin, sosit la Paris
ca să înlocuiască la capela româna
pe arhiereul locotenent al eparhiei Romanului, părintele Clinc
eanu, mi-a adus scrisoarea prin
care mi-l recomand

ați și în care am găsit
rări de anul nou pentru soția mea și pentr cele mai călduroase uu mine.

Vă mulțumesc din tot sufletul pentr
u aceste amicale felicitări
Și eu, ca coleg de Academie, Vă dores
c pe lângă deplină sănătate,
acel belșug

pe lucrări interesante şi folositoare de care
aţi dat a-

tâtea probe până acum.
Poetica podoabă a naturei

ce se

copiei și liniştea de care Vă bucurați

sacru

al activităţei

desfășură

în ea,

sub

vor

ferestrele

întreține

epis-

focul

literare Și arheologice, de cari sunt lipsiț
i prea
mulți din membrii Academiei noastre.
Eu însumi, de când mă aflu în Paris cu
însărcinarea de ministru plenipotenţiar nu mai simt tragere
de inimă spre câmpul larg
al poeziei. Biata muză

nisterial, sub

un

doarme
teanc greu de

dusă în sânul portofoliului
mi
note diplomatice; sper însă că se
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va trezi din letargie pela începutul primăverei, când încep mugurii
a se deschide. Orcum să fie, ca diplomat și ca poet, sunt fericit
de a mă semnă
"

Al Preasfinţiei Voastre
plecat fiu sufletesc și devotat coleg
V. Alexandri

Scrisoare relațivă la gospodăria episcopiei.
Roman,

Cu tot respectul sărut mâna,

1879

Martie

Preasfinţite

22

Stăpâne

Sub, direcţiunea părintelui Isidor s'a constituit în livada cea mare,
dela

fântâna

nouă

spre

nord-est,

un

seminariu

în

toată

regula.

S'au plantat în ei 44 de porumbei sălbatici, peste una sută perji
cu pruni şi toți merii și perii sălbatici aduși dela pădure spre a se
altoi la timp. Acești din urmă cam nedrept s'au poreclit ciorcani;
ii săracii au forma dinafară cam bizară vizavi de a pomilor cultivați, dar sperăm că în seminariu prin educaţiune şi altoire vor

ieși pomi

plăcuţi şi vrednici de o numire mai dulce. Cireșii sălbatici

i-a regulat părintele Isidor pe la locurile slobode prin livadă, unde
se vor altoi la timp. Copacii sau plantat după ragula prescrisă în

instrucţiunile trimise pe care o știeă
scăpat

din

vedere

esplicațiunea

și părintele

cuvântului

cam îndesat în jurul lor, dar nu tare. Vom

Isidor,

afânat;

fi mai

dar

sa

pământul

s'a

cu

atenţie la

plantările următoare. In livada nouă a început plantarea astăzi care
se face după planul și direcțiunea grădinarului francez, care bietul își dă multă osteneală, în speranța salarului ce i-am promis, şi
pe care cred că nu veți fi uitat al solicită la locul competinte.
Cu grilajul mergem mai anevoe; am vrut să-l facem mai cură-

țel fiind în fața caselor

episcopale,

ceiace ne-a

întârziai

lucrările

Și din nenorocire avem de a face cu lucrători, cărora nu li se pot
scoate din minte obiceiurile lui Bachus. Mă consolez numai cu i-

deia; că lucrurile bune și frumoase se câștigă cu osteneală și răbdare.
Depeşa P. S. V, primită aice aseară ne-a satisfăcut tare mult,
iar pe părintele Isidor l-a făcut să-și caute serios de afaceri. EI, în-

dată ce vom

plini așezarea pomilor, se va repezi la Galaţi spre a-și

aduce bagajul, sperând că cu aceă ocazie să aducă și vre-o sarcină
de zarzări dela Barboşi, unde a auzit că se pot găsi. Dupăcum a
apreciat el livada, trebue mulți pomi aicea, fiind cei bătrâni în mare

parte stricați.
Toporaşi sunt destui în livadă. A săpat astăzi mai multe brazde
Și i-a plantat în grădina mare dinspre balcon, nefiind încă pentru ei terenul gata.

—
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Vă trimit câteva bucățele, fiindcă m'a încredinţat
părint
că aveţi multă afecţiune pentru dânşii. Astăzi am primit ele Isidor
scrisoarea

cu recipisa

de predare

a pomilor,

am

trimis

la gară

Şi

mi-au adus. Bucăţile din ei, afară de meri și cireși, Sa și
plantat în partea nordică a grădiniţei. Cireşii sunt pentru livada
mare, anume
drumul ce merge la foișor. Pentru meri încă nu e
gata terenul şi
gropile
dar

căţile
dat

. Grădinarul a examinat bine pomii trimişi
și i-a lăudat
nu
pe toţi. Pe unii dintre cei: dela Ismail, mai
ales bu-

ce

nau

fost

săpate bine și n'aveau calități suficiente i-au

pentru seminariu.
Relativ la ceiace vorbiţi

despre

părinţii

din

episcopie,

trebue
regenerare și altoire pe care o las P. S. V. când veţi fi
acasă.
Al Prea

Sf. Voastre

plecat

servitor

Valerian Arhimandrit

N. B. Nu

știu de aţi primit statele

Scrisori

pe care le-am trimes

de luni.

familiare

După terminarea studiilor secundare, Melchisedec a fost împiedicat de împrejurările vieţei a se duce din când în când
în satul

său

spre

a-și vedea

părinţii,

pe cari todeauna

îi ajută.

Tatăl

său

a venit de vreo câteva ori pela dânsul, atât la Huși cât şi
la Is-

mail; pe mama sa însă n'a avut ocazie a o vedea
nici în momentele morţei ei, întâmplată în 22 Maiu, 1868. În urma
unei scrisori dela o soră, care-i vorbiă despre moartea mamei,
Melchisedec

a fost coprins de o duioșie adâncă,
țărmurită ce o are tot omul către
condus primii pași în vieață. Ca un

sedec, împrospătându-și în memorie

izvorâtă

din

aceă

iubire ne-

femeia care l-a născut și i-a
semn al acestei iubiri, Melchi-

toată istoria copilăriei, s'a de-

cis a scrie câteva notițe despre viața mamei
a rugat pe trei din fraţii. săi a-i comunică

sale. In scopul acesta
în scris amintirile şi

noţiunile ce vor fi având despre ea. Câteșitrei fraţii, Vasile,
Ieronim şi Constantin, i-au comunicat tot felul de note Și reminis
cenţe ce aveau despre mama lor. Dăm aci scrisoarea trimisă de

Ieronim.

1869 Maiu 12. Ismail

Preasfințite Stăpâne,
După dorinţa ce aţi arătat de a adună oarecari notițe din vieaţa

mamei,

precât

mi-am

adus

aminte,

eu

am

însemnat

aici: parte

—
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din cele scrise le-am văzut—parte le-am
auzit dela mama, precum
despre nașterea a 15 copii, singură ea
mi-a spus. lată ce ştiu:
Presbitera Anastasia, fiica: preotului Focșa
din satul Negrești, ţinutul

Neamţului, a intrat în căsătorie la 1819
și până la 1868
Maiu 22, anul şi ziua morței sale, a trăit
neîntrerupt cu soțul
său. În timpul vieţei
1) loana— Aceasta
cuvintele botezului.
2. Frosina.
3. Mihail,

conjugale a născut 15 copii, anume:
au trăit numai până i-au dat nume ȘI i-au

zis

4. George (mort la Socola)
5. Zamfira.

6. Dimitrie (Nu știu dacă va fi trăind).
7 şi 8. Doi băeţi, Constantin și lon (morţi
în copilărie).

9. Vasilie,
10. Ecaterina (moartă la Fălticeni).
11. loan.!
:
12. Constantin.
13. Elena.
14 și 15. (Doi gemeni pierduţi)
Ingrijirea și dragostea cu care și-au
crescut copii este vrednică
de urmat. Ea provineă mult mai mult
din dragostea către Dumnezeu decât dela natură. Adeseori sta
îngenucheată cu copiii împrejur și se rugă lui Dumnezeu atât
pentru sine cât şi pentru ei.

Eu singur am

fost la mai

multe ocazii de felul acesta. Cu de- .
osebire ea îşi făceă rugăciunile mai mult
în singurătate—noaptea.
Pecând toţi dormiau, în mai multe rândur
i, din întâmplare m'am
trezit și o am văzut în genunchi Plâng
ând și rugându-se lui D-zeu.
Nici
o sărbătoare sau Duminică

nu

eră ca să nu

se ducă la biserică cu colivă și liturghie—câteva parale
până la 20— afară de mare
nevoe sau caz de boală. Posturile rândui
te de biserică le păzea
cu multă scump

ătate. Ea deși nu învățase carte, dar
fiindcă sta
cu mintea pironită la tot ceiace se citeă
atât în biserică cât și
acasă, învățase din auz mai mulți psalmi
și cuvinte din evanghelie
și apostol cu care adese învăţă copii
şi slugile. Se fereă mult de
a osândi pe alții. Zicea că judecata e a
lui Dumnezeu Şi a celor
rânduiți spre aceast
pe

zic

mine,

așă:

după

a. Pentru rugăciune, mi-aduc aminte
că chiar
săvârșirea
rugăciunilor regulate, mă învăță să

„Doamne,

fereşte-mă de gura

lumei

și

de mintea cea
proastă. Doamne, ferește-mă de beţie,
de farmice și de toate
lucrurile rele“. Deasemenea ziceă că
trebue să ne ragăm pentru
tata, mama, rude, cunoscuți și și pentru
vrăjmași. Pelângă învăţătura
ce ea da copiilor, privegherea eră îndoit
ă asupră-le: îi fereă de
vorbe urâte și

de înjurături; nu-i lăsă a se duce cu copiii
țăranilor
şi chiar și cu rude, dacă aceia ar fi avut
o creștere contra ideilor
sale. Ură beţia până la cel mai înnalt grad.
lubiă curăţenia atât lăuntrică, cât şi dinafarică. Ziceă că omul
este vas de aramă, şi că
cinevă se spurcă numai când face rău.
Seara când eră singură a-

—
casă,

copii mai

mici
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rămaşi cu

ea

ne adunam

împrejuru-i

și

ne

spuneă despre raiu, iad, moartea drepţilor şi a păcătoşilor. Și spre
dovadă la cele spuse de ea, ziceă că dacă voim să ştim mai mult

să luăm sama, când mergem la biserică, cu deosebire la cetirea evangheliei și la cazanie „unde pe larg se spune despre toate. De
multeori aveă plăcere să-i citesc cuvinte din Mărgăriut. Eră foarte
compătimitoare la nevoile altora. Mi-aduc aminte că odată a ve-

nit o femee cu capul gol, desbrăcată și foarte rău bătută de băr-

batul său. In urma ei veneă bărbatul cu toporul
Mama a ascuns pe femee degrab şi după ce
putut găsi s'a dus injurând-o. Două săptămâni
cunsă acolo, până i s'au vindecat rănile. Trei

duceam

în mână să o tae.
bărbatul nu o au
a fost femeia aszile eu singur îi

hrană pe unde eră ascunsă. Femeia își blestemă barbatul

şi se rugă lui D-zeu, că tot ce poate fi mai rău să trimită bărbatului său. Mama o opreă dela o asemenea rugăciune: o mângâiă

și o încurajă să rabde cu bărbăţie, căci D-zeu priveşte spre toate
necazurile ei: şi că ea*să ceară dela D-zeu nu să-i trăsnească
bărbatul,

ci să-i dea frica Sf. Sale în inima

tratată de soţul său,—dar

lui. Mama a

fost rău

cu. toate acestea ea l-a iubit şi respec-

tat. Singura ei mângâere, în cazuri triste cu deosebire eră la D-zeu.
La rudele şi meghieșii ce o înconjurau se duceă rar, dar niciodată
fără treabă, iar la ceice aveau nume rău nu se duceă deloc. Erau

numai câteva femei cu care

o şi vizitau mai

eră

adeseori, anume

în relații

mai

deaproape și cari

preoteasa Axinia, baba Ecaterina,

„Soltana, Elena lui Ioniţă din Deal şi Ștefana lui D-tru Negură. Ele

erau bune gospodine şi deasemeni aveau purtări bune. La sărbători veneau la mama și după ce conversau despre interese familiare şi gospodăreşti, puneau vreun băet (iar altă dată chiar tata)
de citeă câte un cuvânt din Mărgărint. După citire ele îi adresau a-

ceastă

vorbă:

nu

ne uită mamă

la casa ei. Ea eră mare
cu mâna deșartă de la

preoteasă—și

se

ducea

nespusă dorință de a vedeă pe toţi fii săi, şi fiindcă

rință nu

fiecare

econoamă, dar niciun sărac nu s'a întors
ea. În timpul când eră balnavă, avea o

s'a putut realiză atunci

până

această do-

eră în vieaţă, au

hotărât că

această întrunire negreșit să se facă după moarte-i la 40 de zile.
Înnainte de moarte și-a făcut sântul maslu de șeapte ori, sa mărturisit şi împărtășit cu sfintele taine. Apoi a chemat pe Maica Susana
şi i-a recomandat cum să o îmmormânteze, și puţinele parale ce a
avut (30 de galbeni) le-a despărţit în două, zicând că precum vieața i-a

fost în tovărășie cu tata de asemenea și la moarte, aceia ce au adunat împarte cu soţul său deopotrivă. Și dacă din întâmplare nu va
ajunge ceva la îmmormântarea ei, se vor luă din banii lăsaţi pentru

Tata; cât mai curând să silească a-i pune la loc: că nu știe cât va trăi
și el şi că prin urmare să fie gata când va cere trebuința. După aceia au

cerut

să vază

dacă sunt pregătite

lumânările

și basmalele

pentru îmmormântare, precum le pregătise ea cu mult timp înnainte
de a se bolnăvi. După ce toate i s'au pus de față, i-a zis Maicei Susanei să le strângă cât mai curând, că vine împărăteasa. A cerut

—
lumânarea

mâinile pe
a iertat şi
la cea mai
mare liniște

spre
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a o întâmpină;

și-a făcut

cruce,

a pus

singură

piept și-a cerut iertăciune de la Tata și de la ceilalți;
ea pre toți şi îndată a trecut la cealaltă vieață. Până
de pe urmă suflare a vorbit şi-a: fost în cea mai
și dorință de-a scăpă de această lume. Cu adevărat

mama a avut multe fapte bune, dar fiindcă le făceă în ascuns,
nu se vor putea şti decât numai de D-zeu. Pe de altă parte, pe
atunci nu puteam judecă lucrurile,—deși le vedeam multe din ele,

cu timpul s'au șters din minte. Poate că P. $. V. veți fi ştiind mai
mult

despre

ea.

De la Costache încă n'am primit nimic până acum. Tot acum Vă
şi scrisoarea

trimet

dela Roman.
plecat și supus

părintelui Vasile
Al Preasf.. V.

serv

Ieronim

Dela o nepoată a sa, elevă în clasele primare.
1888, Decemvrie

Dragă
Dacă

ai fi știut cu

12.

Mogule ?

câtă

nerăbdare

am

aşteptat ziua

asta, poate

veneai acasă; of Doamne! Academia asta te ţine în București şi
pe mine mă lipseşte de plăcerea de a te vedeă şi a te felicită prin

graiu

viu şi să zici că numai

ştiinţa e de vină,

parcă-i

jurată

să

mă contrarieze veșnic. In fine, fiindcă n'am aripi să sbor și să fiu
când trebue lângă mata, îţi scriu aceste linii ca să te felicitez dorindu-ţi mulţi ani.
"A

matale

nepoată

supusă

Lucreția
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.
„..

|

IV.

Caracteristică

99—108.
108-116
116—121
121—126
126—1383

generală

$ 19%). Calitățile personale, Ideile politice; Concluziun
e

.

134—148.

Anezze

A. Lista complectă a scrierilor lui Melchisedec ȘI coprinsul

unora

pe scurt.

B. Cuvântările lui
C. Corespondenţa
1) Paragratul
2) Paragraful

.

.

Melchisedec.
. . .

.

.

.

149—154

.

155—158.
159—187

5 s'a suprimat.
18 s'a trecut la Anexe.
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Preţul

1. Calindaru Iu Rumeri din Istrie, prima cartegân dialectul. româno-istrian. Bucureşti, 1905. Zn col
lfahe cm
cstuanzf

2. Un

AZ.

episod

- —

(laurno

diplomatic.

Bucureşti,

1907.

2.50

,

%

|

.

.

.

.

.

0.45 i

3. Originile limbei române. Studii crilice— Rezultate nouă.
Fasc. 1, Vocalismul. Analele Academiei române.— Tom. AXIN.
4. Răspuns

d-lui

Ovid

Densuşianu.

.

.

.

AD

.

Ri

1.60
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