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Sire, 

Alteță, Regali, 
Domniloră și stimați colegi, 

Cinstea cea mare ce aţi bine-voitii a-mi face, chemându-mă a 

şede printre membrii acestui însemnatii așezămîntii culturală, deși 

nu aveamii ca recomandaţiune pe lângă domniile vostre decât câte- 

va modeste publicaţiuni, mai tote dintr'unii domenii restrinsii alit 

anticelorii instituțiuni romane, a fostii pentru mine o generâsă r&s- 

plată din partea domniilori vâstre, şi cugetul că m'aţi făcutii co- 

legulii bărbaţilori cari ati lucrati atâţii de multă pentru litere, 

pentru sciințe și pentru patrie, măresce recunoscința mea. Bino- 

voiţi dar a-mi da voe să v'o exprimi acum. | 
Potii însă să vă asiguri, că venindi printre voi, vă aducii o 

inimă caldă, unit dori nemărginită de a face binele, uniti devota- 
mentă absolutii Academiei n6stre, o afecţiune și o cordialitate pentru 

domniile vostre, cari nu voră slabi nici odată. 

Pentru a mă conformă Statutelorii Academiei, cari cerii dela celt 
alesii tributul unei lucrări originale, vă rogii să-mi daţi voe de 
a vorbi de o figură nobilă, care a dispărută dintre noi, de ună în- 
vâțatii Episcopi, care după ce a păstoritii turma sa mai bine de o 
jumătate de secol cu atâta înțelepciune şi norocii, a părăsită lumea 
acesta de dureri şi a intrată acum în odihna eternă; voit să vă 
vorbescii de una din podbele acestei Academii, care s'a distinst 
ca teologii, ca istorică, ca filologi, de ună bărbaţi cu mintea 

Ralinderu, Melchisedec.
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bogată, de Episcopulii de Romanii, Melchisedec, acelii apostolii a 

cărui inimă lumină pe fraţii s&i cu razele credinţei și-i încăldiă cu 

caritatea, sa. 

Da, el a, fostii unii apostolii, acestii nume i se cuvine cu dreplii, 

căci visța sa, studiată din legăni până în mormîntii, se vede insem- 

nată cu strălucire de acâstă aureolă. Incă din anii sti cei dintâi, 

o sete îlă cuprinde, aceea a învățăturei, precum mai târdit îl cu- 

prinde zeluli pentru casa Domnului. 

Melchisedec s'a născutii la 12 Februarie 1822 ca fiul lui Petre 

Ştefănescu, preotulii satului Gârcina din judeţului Nemţu, și alia 

soției sale Anastasia; unchiulă săi eră, şi elă preotii, și ast-felii se 

găsesce înrolat! prin nascere, ca şi prin tragerea sa de inimă, în 

armia bisericescă, în care va ajunge unulii din capii şi din gloriile 

ci, după ce a fostii uni ostașii umilă şi nesciutil. | 

Să nu ne tememă, elii nu va rămâne timpi multi pe treptele de 

jos ale ierarhiei bisericesci; ridicarea se va face dela sine, fără 

favore, fără rugăciuni, fără uneltiri sai intrigi, şi ea va fi răsplata, 

rodul firescii alt superiorităţei, ali sciinței, ali virtuţilorii și ali 

numelui buni, ce aceste însuşiri îi facii. Să urmămii mersulu acestei 

vieţi așă de frumosă și de exemplară în cariera, preoțescă, precum 

ami urmă cursulti unui rit cu apă limpede și lină, care din pîrii 

mică ce e la începutuli săi, străbătendu-și calea, cresce pe nesim- 

țite, până în momentulii când, ajunsii la cea mai mare desvoltare 

ce o pote luă, vine de se aruncă în vreo mare, căci mările sunt 

mormintele riurilorii. Dacă îmi permiteţi, Sire, Alteță Regală, dom- 

nilorii şi stimaţi Colegi, de a urmă cu acestă comparaţiune, voii 

ice că diua în care acestă vicță stă și se frânge, după ce a bw 

curati lumea, este aceea în care ea se lasă în marea veciniciei. 

Vădă însă că panegiriculii meritosului Episcopii mă răpesce şi că 

uitii de a vă schiță măcar pe scurtii biografia aceluia, pe care cu atâta 

părere de răă îlii vedemii lipsindii dintre noi, sait celit puţinii câte-va 

din liniele principale ale acestui respectabilii caracterii. Mă întorci 

dar la repedea, istorisire a vieţei prea regretatului nostru colegii. 

Eli primi începuturile învă&țăturei, precum însuși ne spune în dis- 
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cursulii săi pentru șcdla și biserica română, rostitii la 26 Iunie 
1885 la Universitatea din Iași, adecă învăţă să cetescă la 1831, 
dela un dascălii la biserica Siinţiloră "Trei Erarchi din Piatra, fiind 
în etate de nouă ani, apoi în satuli săi de nascere, la Gârcina, 
do la doi învățători improvisaţi 6rna, primulă anii dela unit că- 
lugări și colii-laltă dela ună învățătorii mirâni, care venea din- 
tr'o cătună învecinată. Părinţii s&i, miraţi de sirguința pentru în- 
v&țătura, a tinărului Michailă, fiul loră, îl duseră în tomna anului 
1834 la seminariulti din Socola, aşezămintii condusii pe acele vre- 
muri do neuitatulu Mitropoliti Veniamină. Sfirșindit acolo cursurile 
la 1841, tinărulă se făcu învățătorii în satului Șerbesci, judeţulii 
Nemţu, unde fu chematii de bogaţii și marii boeri Alexandru și Ioant 
Canta, cari înființase acolo o seslă cu cheltuiala lori 

Sub fericitul impuls ală Archimandritului Filaretit Seribani, nu- 
mitii rectorii ali seminariului din Socola, acesta fu cu desăvârșire 
reformatii şi completati în tote privințele. Atunci zelosulti Michailiă 
nu se mai simți opriti: de nici o consideraţiune, lăsă școla sa să- 
tescă și se duse după sciință ca albinele după flori, după acea sciință 
din care va scote miere întocmai ca acele ingeni6se insecte din flori. 

[li so întârse deci la, seminariulii săi cu înflăcărarea cu care unii 
soldată iubitorii de glorie sar întorce sub drapelul bătrânului să 
Generali. Pasionat pentru învățătură, elt îşi putu satisface aci pe 
deplini pasiunea sa. Cu tote acestea, elă nu r&mase în acestii 
așezămintit decât unii anii, dela 1842 la 1843; făcu însă progrese 
așă de frumose, în câtii fu în stare dea pronunță unii discursit de 
ocasiune în limba, latină, lucru de însemnătate în acea epocă şi mai 
alesi printre preoţi. (1) 

Unii zeli așă de mare merită o răsplată: părintele Filaret Seri- 
bani, demni apreciatoră ală tinărului elevă, făcu ca să fie numită 
pe la finele anului 1843 suplinitorit la, catedra de retorică, de pas- 
torală și de istoria naţională. Tatălii să spirituali luă hotărirea, 
de a consacră sciinţei şi lui Dumnedei pe tînărulă săi protegiatit 

  

(1) Manuscriptulă acelui discursă a fostii dăruită de d-lă Profesorii C, Erbicenu Aca- demiei,
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şi în acelaşi ani 1843, la 24 Decembre, îlii făct să primâscă schima 

monacală sub numele de Melchisedec, lu mănăstirea din Socola. 

Puţinii după aceea, e chirotonisitii iorodiaconă, la 16 Augustii 1844. 

Apoi, recunoscendii virtuțile sale, cari rivalisai cu cunoscințele 

sale, după ce-li numise suplinitorii și inspectorii ali seminariului la 

25 Decembre 1845, postii în care a r&masii până la 1848, părin- 

tele Seribanti se decise a-lu trimite în străinătate pentru a-și completă 

studiile de teologie, şi cu ajutorului lui Alexandru Sturdza, care 

interveni pe lângă Domnulii de pe atunci Michailti Sturdza, Melchi- 

sedec plecă în Augustii 1848 spre IKiev, unde ajunse la 4 Septem- 

brie acelaşi anii. Ast-felit putu începe cu dragii, în tomna anului 

1848, studiului teologiei creștine, și diploma de Magistru în teologie 

şi litere ceo luă la 1851, arată cu elocinţă câti zeli a pusi în stu- 

diile sale. La 3 Octobre 1851, cu autorisarea lui Mardarie, locoţiito- 

rul de Mitropolită din lași, şi după ce se distinsese prin talentele 

sale şi printr'o mare pietate, fu chirotonisitii ieromonachii la Kiev, în 

schitul dela Pecersca, de către Mitropolitulti acelui orașii, Filaretii. 

Aci, pentru a glorifică pe unii Români, Petru Movilă, care ajunse 

Mitropolitii ali Kievului, vomit aminti că dînsulu celii d'întâi înființă 

în Rusia o Facultate de teologie, celebră şi astădi sub numele de 

Academia, spirituală din Kiev. Acesta nu este un casti isolatii, care 

să ne mire, căci precum ne spune Alexandru llasdeă în discursulă 

scolari, pe care-l pronunţă la 27 Iulie 1837 la llotinti, Rusia a adusă 

adesea din Basarabia în serviciul săi funcţionari buni în admi- 

nistrațiune, caligrafi dibaci pentru chrisâvele împărătesci, medici și 

preoți. 

Intore&ndu-se Melchisedec în patrie, i se încredință la 14 Novem- 

bre. 1851, toti la seminariulii din Socola, catedra de ermineutică, 

de. seripturistică eclesiastică și de dogmatică. 

Ca profesorii ali acestori studii, elii desfășură o activitate neo- 

bosită. Consacrândi tote dilele sale prelegerilori, elu sacrifică cu 

ună devotamentă admirabilă nopţile sale pentru scrieri şi tradu- 

ceri de cărți didactice bisericescă, cari lipsiati atunci cu totul. Pe 

lângă sarcina inspecțiunei și a acestorii cursuri, elii mai luă asupra 
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sa până la 1856 învățămîntul limbeloră ebraică şi latină, ba mai 
da şi lecţiuni de limba franceză elovilori silitori. Inzestratit de 
natură cu unit caracterii hotăritii, cu o fire tare, elii eră unii pro- 
fesorit ncobosită. 

Mitropolitulă Moldovei Sofronie îl înălță la 6 Iunie 1852 la dem- 
nitatea, bisericâscă de protosinghelti. 

Bucurându-se de unii renume frumosi ca profesorii şi inspec- 
toru ali seminariului Veniamină din Socola, elti fu numiti la Iluși, 
cu decretii alit Domnului Grigorie Ghica, la 5 Martie 1856, după reco- 
mendarea Episcopului Meletie Istrati, rectoră și profesori alti se- 
minariului acelei Episcopii. 

Eli străluci și acolo, căci opera ce o îndeplini e impunătore; ca 
reformatorii, elti reînnoi totulii, făcu să se clădâscă unti locali, care 
mai există și astădi, pentru seminarii şi introduse o disciplină, cu 
care putu să scoță elevi cari îi făcură onâre. 

La 12 Ianuarie 1856 fu numiti Archimandrită, şi în calitatea 
acesta, la 15 Ianuarie 1861, locoțiitorii ali Episcopiei de Iluși, care 
de mulți ani nu mai avea titulari, și r&mase ast-feli până la 8 
Novombre 1864, când spre marea pagubă a seminariului, lăsă func- 
țiunea sa de profesori. 

Onorurile îl urmară, şi la 20 Decembre 1862 i se dete demnita.- 
tea de Archiereii de 'Tripoleos și fu chirotonisitii în acâstă calitate în 
Mitropolia din Iași. 

La 30 Decembrie 1864, r&posatulti nostru colegii primi sarcina, 
de locoţiitori ali Episcopiei Dunărei-de-jos, înfiinţată atunci, a cărei 
jurisdicțiune se întindea peste județele Brăila, Covurlui, Cahuli și 
Ismail, cu reședința în orașul cu același nume. 

La 1865, în vederea mariloră sale merite, elii fu întăriţi defini- 
tivi, pe temeiulii legei votate atunci de Corpurile legiuitâre, în 
acesti Episcopatii, unde r&mase până la tractatuli din Berlin (1878), 
prin care se cedă Rusiei Basarabia, din care făceati parte judeţele 
Cahul și Ismaili, Basarabia care, ca să întrebuințămi o expresiune 
a lui Mlironiă Costină, este frămiîntată cu sângele strămoșilor noștri,



8 

  

In noua sa reşedinţă Ismailii, elit reorganisă asemenea totulii, 

înfiinţă uniti seminarii şi introduse numerose îmbunătăţiri. 

Scaunul Episcopiei sale fiindii de nevoe strămutatii după trac- 

tatulti dela Berlin la. Galaţi, elit r&mase acolo dela Novembre 1878 

la 22 Februarie 1879, când fu chemată de către marele colegiii 

electorală speciali la Episcopia lomanului, vacantă prin mortea 

titularului Isaia Vicolă, Episcopie a cărei istorie a sciulit așă de 

bine s'o scrie, şi alegerea acesta fu întărită prin decretulii dom- 

nescii dela 26 Februarie din același anu. 

In orașulii Romani a trecută pragului vieței, la 16 Maiii 1892, 

la 6 ore de dimineţă. 

Am ar&tatii mai sus ce interes purtă Filaretii Scribanu liu- 

lui s&ă de sufletă Melchisedec. Nu poti prin urmare să treci cu 

vederea o neinţelegere, ce s'a ivitii mai apoi între maestrulă şi dis- 

cipoluli săii. Camerele române votase de curînd legea pentru nu- 

mirile Mitropoliţiloră şi Episcopiloră, lege întărită de Domnitori la, 

16 Maii 1865, şi după care acești înalți demnitari și capi ai bise- 

ricei ţărei erai numiţi de Suveranii, după presintarea ce-i făcea 

Ministrul Cultelori, cu încuviințarea, Consiliului de Ministri. 

Unii membri ai clerului români priviră acâstă lege ca antica- 

nonică, şi adversarii ei cei mai crânceni eraii fraţii Scribanii, I0- 

sit Bobulescu, fostă Episcopi de Rimnică, şi Ivantias, locoţiitorit 

de Episcopi ali Romanului. | 

Prea Sfinţitulu Filaretii Scribanii, ca și fratele săii Neofitii, demi- 

sionară din înaltele demnități ce le aveau, cu tste silințele Dom- 

nitorului şi Guvernului de pe atunci pentru a-i opri dela acesta. 

Fostul protectori ali lui Melhisedec, Tilaretă Scribani, trimise 

în acâstă împrejurare o lungă și stăruitore scris6re' Episcopului 

Dunărei-de-jos (1), invitându-lii a se lăsă și el de funcțiunea, antica- 

nonică ce o ocupă şi a sta cu dinsulii ca apărători alu ortodo- 

xiei. (2) 

  

(1) Anexa A. 
. 

(2) Spre acesti scopii, la 8 Aprilie 1865 adresă celui din urmă o scrisore energică in 

acestă sensă. Episcopul Melchisedec după o convorbire cu mai mulți înalți colegă ai săi,
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Cu tote stăruințele protectorului sâi Scribani, Melchisedec nu 
cedă, deși susținuse în memorabiluli si discursii, ţinut la di- 
vanulă ad-hoc în ședința dela 24 Ianuarie 1858, ideca alegerei 
Episcopilorit şi Mitropoliţiloră de către feţele bisericesci, cu sanc- 
țiunea Domnitorului, care să încredințeze cârja păstoricâscă, şi cri- 
ticase incidentală pe Domnii lanarioţi, cari în contra obiceiului 
pămîntului, numiait de-adreptulă pe Episcopi şi pe cei-lalți mem- 
bri ai clerului, și desi dasc, la 23 Maiă 1865, o demisiune moti- 
vală, adresată Ministeriului Cultelorii, arătând că acesti aclii îi 
este impusii de convingerea sa și ar trebui altminteri să-și calce 
pe consciință. (1) 

Ori cum, adversarii legei dela 16 Maiti 1865 protostară la Pa- 
triarchie, la Consulatulă Francici (2) și la cele-lalte Consulate, cerân- 
du-le sprijinulti lorii. 

Lupta luase uni caracterit de înăsprire, şi ori care ar fi tomei- 
nicia obiecţiunilorii canonice aduse în contra logci dela 1865, care 
lego eră pote o urmare a loviturei de stati și a anormalei situa- 
țiuni politice de pe atunci, ajutorulă și sprijinului cerutii străinătăței 
de adversarii legei din 16 Maiii 1865 în contra Capului statului și 

nu credu de cuviinţă a intră în acea mişcare Atunci, la 15 Maiă, Filaret îi adresă o 
nouă invitaţiune și mai tare, care, după cum spunii intimii răposatului, nu i-ar fi fosti 
remisă ci citită de nepotul şi credinciosuli lui Filaretă, Archimandriluli Teoclistă Seri- 
banii, care ar fi luat'o apoi cu dinsulă. Acesta este cea citată în texţi și reprodusă în 
anexa A. La acestă epistolă, tocmai la 17 lunie 1865 a r&spunst Melchisedec, printr'o seri- 
sore încredinţată Archimandritului Climenti Nicolau, directorulă seminariului din Socola, 
după ce acesta ilă intrebase ce atitudine va luă faţă cu politica bisericâscă a Guvernului. 
Nu există însă despre acelă r&spunsă ală lui Filarctă nică o copie în corespondenţa Episto- 
pului nostru, păstrată de r&posatulii cu mare orijă, și nici originaluli n'a cşită până 
acum la ivelă, așă că singura probă a existenţei lui e indicarea ce se găsesce la finele 
scrisorei adresate lui Climentii, că s'a alăturată şi o scrisdre pentru Filaretii, pe care să 
bine-voiască a o transmite; acea scrisâre pote de altminteri să se refere la vre o altă 
afacere. 

In scrisorea dela 17 Iunie către Climentiă (Anexa D), Episcopuli arată, că pentru a li- 
nişti consciinţa sa, şi-a presintatii la 23 Mai 1865 demisiunea din Episcopatii, pe care a 
retras'o însă în urmă, după promisiunile pline de asigurări şi de bună-voinţă pentru bi- 
serică, ce le-a primită dela Domnitorulii Alexandru loani. 

(1) Anexa £. 

(2) Anexa C.
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a Guvernului s&ă, nu potii să deștepte simpatia n6stră, căci a apelă 

la străinătate în contra Guvernului ţărei sale, însemnă ore-cum a 

înerimină propria sa familie. 

Vomii dice dar cu d-lii Profesorii C. lrbicenu, care a expusi vieța, 

activitatea şi scrierile lui Pilareti Seribanit și care în privinţa, acelci 

disidenţe dintre Scribaniă și Melchisedec se exprimă așă : 

«Acum ambii sunt înaintea lui Dumnedeii, și dascălul şi uceni- 

cul săi, şi Dumnedeii singurii, cunoscători motivelorii interne ac- 

țiuniloră omenesc, pote sci și recompensă faptele şi lucrările lorii.» 

Nu e mai puţini adevărată, că dela aceli eveniment, relațiu- 

nile dintre Filareti Scribanii şi r&posatulă nostru colegi r&maseră 

tot-deauna încordate, şi gândulii că părintele săi spirituală voiă să 

exercite asupra lui o supremație, îlii făcea supărăciosil. 

Ast-feli, dintr'o scrisore din 13 Octobre 1872, scrisă de Mcel- 

chisedec în reședința sa episcopală din Ismail, iată ce citimi la, 

adresa lui Sceribanti: 

«Din scrisârea acesta veți înțelege toti odată, Prea Sfinţite Pă- 

rinto şi contrate în Domnulii, ce felii înţelegi ei relaţiunile ce 

trebue să fie între noi amîndi, nu relațiuni de «eloşcă» și de «pui» 

ci relaţiuni amicale, mai multi încă, frățesci, ca între doi Archierei, 

cari se stimă reciprocii şi se ocupă fie-care la rândulu stă cum 

să facă mai bine a prosperă afacerile spirituale, pe câti acesta, 

depinde dela puterile lorii. Admiti şi preţuescă în t6ţă valorea lorii 

şi suvenirile de relaţiunile din trecutii dintre ună dascăli înțeleptit 

și unt discipolii vrednici de dragostea lui. i la rendulii mei 

în astă privire vam păstrată tot-deauna și vă voii păstră recu- 

noscință și stimă. Nu pretindeți însă, a mă ave absolutii subor- 

donati ca în timpulă şcolăriei. Nici «eloșca» nu face acesta cu 

«puiuli» s&ă. După ce a crescutii puii, cloșca devine pentru ei sim- 

plă găină, şi puii la rândul lori găini şi cocoși, egali cu fosta 

cloşcă. Vedeţi că asemănarea cu cloșca și puiulii este departe de 

a exprimă ideea ce aţi voitii a lăsă să se înțelegă. Relaţiunile n6stre 

ai fostă şi sunt de domeniulii moralităței. Pe tărimulii acesta tre- 

buescii ele conservate şi consolidate, basându-se numai pe principii
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morale, resultate din judecata sănătosă și din libera acţiune. In- 
stinctulă este motorulii acţiunilori animale şi la elii se raportă 
atâtii proverbulii cu sângele apă nu se face, câți și asemănarea 
cu cloșca, și ai la mine valorea numai întru câtii nu vori fi în 

contradicere cu principiile morale.» 
«rtaţi-mi acâstă sinceră explicaţiune, lăcută numai din dorința 

co am de a stabili între noi amindoi adevărate relaţiuni raţio- 
nabile şi spirituale, basate pe priviri sănătose creștinesci, cum so 
cade să lie între doi Archierei, unulă în etate de 60 do ani, al- 
tulu de 50 de ani, iar nu ca între «cloşcă» și «pui». 

Neobosituliă călugării nu încetâză de a munci şi, în tote nouele si- 
tuațiuni înalte ce le-a ocupatii, elii continuă lucrările sale de teo- 
legie pură, de istorie bisericescă română și culegerile de materiale 
istorice. | 

Pentru a împrospăta memoria d-vostre, Sire, Alteță Regală, dom- 
nilorii și stimaţi Colegi, dămi aci lista scrierilor eminentului nostru 
Episcopi: 

Manual de liturgică. 
Manuali de tipiculii bisericesci. 
Teologia dogmatică, tradusă din rusesce. 
Introducere în sfintele cărţi ale Vechiului şi Noului Testament, 2 vo- 

lume, traduse și prelucrate după unii autorii francezii. 
Teologia pastorală, după autori ruși şi germani. 
Catechismulă lui Tilaretiă. 

Lipovenismulii. 
Cuvinte ale S-tului Ioaniă Crisostomi, orenduito după sărbători şi dumi- 

nici traduse, din limba germană după Dr. G. E. Ilefele. 
Papismuli și starea actuală a biscricei ortodoxe în regatului lomânici. 
Viâţa Mitropolitului Antimii. 
Vicţa şi minunele S-tei Paraschiva cei nouă şi istoriculă slintelori ei 

moște. 

Notiţă istorică și arehcologică despre 48 de mănăstiri şi biserici. 
Oratoriuli saii carte de rugăciuni, compusă după dorinţa Domnitorului 

Carol. 

Studii asupra ierarchiei și instituţiunei sinodale în biserica ortodoxă r& 
săritână.



12 

'Tractatii despre cinstirea şi inchinarea slintelorit icâne făcâtore de minuni. 

Memorii asupra cântariloră bisericesc. 

Eucologiii saii culegere de rugăciuni bisericesci la diferite ocasiuni din 
viâţa publică şi privată a creştinilorii ortodoxi. 

Discursii pentru şedla și biserica română. - 
Scurtă introducere în sciințele teologice. 

Memoriii asupra stărci preoţilorii în România şi posiţiunei lori. 
Discursii la Sonată asupra unorii puncte privitâre la Facultatea de Teologie. 

Respunsuli Sfintului Sinod la scrisrea Prea Sfinţitului Ioachimă, Pa- 

triarchit ali Constantinopolului. 

Raportit către S-tulii Sinodu despre Conferinţa din Bonn. 

Biblioteca d-lui Dimitrie Sturdza dela Miclăuşeni. 
Chronica Iluşilorăi şi a Episcopici. 

Chronica Romanului şi Episcopiei, şi multe articole în diare şi reviste, din 

cari vomii cită numai interesanta, culegere de poesii în «Convorbiri Lilerare» 

din anul 1880—81 sub titlulii de Literatura populară religidsă (p. 290 —297 

şi 344—348). (1) 

(1) Mai sunt încă nepublicate: 

Psalliria sati cartea laudeloră, alăturată cu originalulă cvreesci și cu mai multe alte 

traduceri moderne: vicţa lui Isusă Christos după cec patru evangheliști. 

Aflate prin manuseriptele sale dăruite Academii. 
1) Introducţie în filosofia morală (51 paragrafe.) 

2) Teologia morală, paradosită în seminariulii Socolei de d-lii Andrei Teodorescu — a 

lui Micehailă Stefănescu (195 file). 1838 Octobre 10. 

3) Etica aplicată, totu în acestă anil. 

4) Istoria biserieescă întoemită în scurtă în seminariulă Socolei de Ieonomulii Costache 

Catichotulă, din alta, pe care Prea Sfinţituli Mitropolitii alit Moldovei Cyrio Cyr Venia- 

minti o aă tălmăcită din elinâscă spre folosulu și luminarea Patriei românescă la anului 

1837. Michaili Stefăneseu elirică din seminariulă Socolci. Inceputulă Februarie 10. 

Uni resumatii din Istoria bisorieâscă a lui Meletie până la despărțirea Disericiloriă. 

5) Istoria universală dela facerea lumcă până la căderea Împărăției romane de apusă. 

lx libris Hierodiaconi Melchisedec, 1884 Novembre 13; cuprinde 292 foi 

6) 'Totii în acestă manuscriptă : Istoria Principatului Moldovei după P. Maior etc., şi 

merge până la 1518; cuprinde 110 foi. 

7) Despre Geografie în deobște, lix meis libris Hierodiaconi Melchisedec; este completă, 

cuprinde tote provinciile române aparte și poporele din Peninsula Balcanică (conţine 158 foi) 

8) Geografia astronomică; cuprinde 22 $, completă (toti manuseriptulti de sus). 

9) Ritorică paradosită în seminariuli Socolei de d-li Veniaminii Popescu, a lui Michailii 

Stefănescu. 1838 Octobre 10. 
La fine cu cuvintele nemţesci: Ende der Rhetorik îm Jahre 1839 (sfirşitulu Retoricei 

în anulii 1839 Maiu 29); cuprinde 108 pagine. . 

Aceste manuscripte sunt în păstrarea bibliotecei Institutului Facultăţei de teologie din 

Bucuresci, unde aii fostii aduse din Iuşi, când s'a înfiinţat seminariulă de acolo.
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Pe lângă aceste lucrări, ca, membru ală acestei Academii, în care fu 

alesii la 1870, elă a presentatiă mai multe interesante memorii și anume: 

Relaţiuni istorice despre ţările române de la finele vâcului AVI-lea şi 
începutulit celui al XVII-lea, extrase din opera lui Melyşevsly. 

Memorii despre Tetravangheluli lui Ștefanii cel Mare şi ali Mitropo- 
litului Grigorie. 

Viâţa Sfinţiei Sale Dionisie Romano, fostii Episcopă de Buztiă. 
Inscripţiunile bisericilorii armenesci din Moldova. 
Despre iconele făcâtore de minuni ale Muntelui Athon, de origină română, 
Vicţa şi scrierile lui Grigorie Țamblacii. 
Inscripţiunea mănăstirei Râsboieni. 
O visită la câte-va biserici şi mănăstiri din Bucovina. 
Schiţă a vioţei Mitropolitului Ungro-Valachici Pilaretă II. 
Memoriulii Biserica creştină și Calendarulă. 
Memoriii despre istoricului biscricei 'Trei Ierarchi din laşi. 
O excursiune în Bulgaria. 
Biserica ortodoxă în luptă cu Protestanismuliă, în specială cu Calvinis- 

mulii în vâculă XVII-lea ca şi cele două sinâde din Moldova în contra 
Calviniștiloră. 

Adio Srpoval)svezs zapi. ze TIE 470) Ramepieitos To Vaorheorăro» "Eaoadze 9 , r . x 7 * * - * 7 r , s 
Isvatptod Kopin» K. Mehyusedây, 1 Tag 70) TAVOSOA TATI "Ari CĂ rep uri 

XI, 4 ( [ [ VU Na » . x . — 
sI . . y 

pir Kopiob ivţevir Spore "Ry Vah(aesie. (Publicate numai în 
traducere grecâscă). 

A mai luată și de multe ori parte la desbaterile Acadomici. 
Ast-felii, la discuţiunea, ortografiei în transcrierea, textelorii religise 
(Anale, vol. II, p. 1, pag. 425); la aceea, asupra portretului lui Şte- 
fan celii Mare dela Ilomori (Anale, 1881—1882, 1, pag. 36, 42, 43, 
45, 92) şi asupra legendei icânei lui Ștefan celt Mare dela mănă- 
stirea Zugravulii, tradusă de dinsulă (Anale, V, |, pag. 75); la discu- 
țiunile urmate după, presintarea Codicelui voronețiani și pentru tipă- 
rirea acestuia (Anale, V, 1, p. 17, 56, 57, 59); pentru propunerea de 
a se adună inscripțiunile mănăstiriloră şi bisericilorii din ț6ră (Anale, 
V, 1, p. 138 şi 139) și în fine asupra, trei chestiuni, cari se legă 
mai de aprope cu scrierile sale: predicele lui Antimii Ivirânu (Anale, 
VIII, I, pag. 80, 115, 171); numele Io din titulatura Domnilorii (Anale, 
VIII, 1, p. 168) și chronica lui Iluru (Anale, V, p. |, pag. 141, 142).
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Ultima discuţiune la care am vădutii că a luatii parte, a fostii 

în anul 1889——1890, aceea asupra cărţei lui Sîrcu despre Spătaruli 

Nicolae Milescu. 

La 1885 oferi să se ducă la Odesa spre a cercetă de urma do- 

cumentului lui Michaii Vitezuli, prin care acesti Domnii consacră 

robia țeranului (Anale, VIII, I, pag. 131). Toti în acelii an luă parte 

la discuţiunea, asupra numelorii de îobagă și vecinii (Anale, VII, 

I, pag. 180). 

Din simpla cetire a acestei repede înșirări, își pote formă einc-va 

o idee generală de frumosulii monumenti ridicati bisericei nostre 

de Episcopulti Melchisedec și de bogatulii materiali ce l'a, strinsti; 

se pâte vede câtii eră de mare zelulă cu care serviă pe Domnulii, 

câți de variate erai cunoscinţele lui teologice şi istorice, fără a 

vorbi de calităţile de stilă, de puterea dialectică cea desfășurat'o. 

Aceste daruri, la cari trebue să adaugemii și erudițiunea, ait fostii 

apreciate chiar de străinătate, unde făceă, parte din Academia spi- 

rituală din Petersburg ca membru onorarii, din aceea din liev; 

maă eră membru corespondent ali societăţei archeologice imperiale 

din Petersburg, ali societăței archeologice din Tirnova și membru 

corespondenți alt Institutului etnograficii din Paris 

Să-mi daţi voe, Sire, Alteță Regală, domnilor şi stimaţi Colegi, 

să mă oprescii la câte-va din aceste lucrări, şi voiii începe cu ună 

din cele mai vechi publicaţiuni, ce pârtă titlulă de: Introducere în 

sfințitele cărți ale Vechiuluă şi Noului Așeză minti, prelucrată 

pentru seminariele române din Principatele- Unite (laşi 1860, 2'vol.). 

Materia ce desvoltă fiind însăși Biblia, basa religiunei, vedemii care 

este însemnătatea sa. 

Pentru tractarea pregătitâre a unei sciințe așă de înalte, spre a 

face apoi din vastulii ei domeniii unii extrasă aplicabil cu succesii 

tinerimei române seminariale, cu cunoscințele numai elementare ale 

acelui timpii, — terminologia română la 1860 eră încă în fașă, iar 

bibliotecile nâstre şi forte rari şi sarace, afară de aceea a semi- 

nariului Socolei. | 
n ţeră, eră u 

Graba însă ce se punea în a desvoltă înv&țămintulii i
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totă atâtă de mare ca și lipsa cărțilorii didactice în genere; iar în 
câtii privesce seminariele, ele aveai iarăşi, afară de seminariult So- 
colei, numai cursuri inferidre. 

In asemenea, împrejurări ale acelui timpă a apărută citata carte. 
Venindii acum la, autorii, dinsulii avea dorința de a pătrunde la 

luminele mai inalte ale teologiei, pentru a put atinge scopuli mi- 
siunei sale și din puneti de vedere sciinţifică, ținendă socotelă de 
progresuli perpetuă ali timpului. Greutățile, ce întimpină în acestă 
întreprindere, se presentaii cu atâtit mai mari cu câtii limba în care 
îşi făcu studiile înalte avea uni spirit cu totulă deosebiti de acela, 
alii limbei nâstre. | 

Prin urmare, dacă «Introducerea în sfinţitele cărți», prima, de acesti 
felu în literatura nâstră, lasă ceva de doritit faţă, cu scopulii ci de 
a tractă şi despre autenticitatea biblică din punctului de vedere ali 
exegesei, cu deosebire în vol. Il, asemenea în privinţa originali- 
tăţei, precum și a unui studii: mai adincitii alti autoriloră celorii 
mai renumiţi în acestă materie în diversele literaturi — sait din alte 
puncte de vedere, causele sunt date pe de o parte prin greutăţile 
„descrise mai înainte, iar pe de alta, prin însărcinările simultanee ale 
neobositului nostru scriitorii. 

Doritoră de a contribui la cultura clerului potriviti cu cerințele 
timpului, Episcopuli Melchisedec se grăbesce «cu vreme și fără 
vreme», după cuvintele Apostolului Paveli, saii «fără reserva păcă- 
tosă», după expresiunea sa proprie, a înlesni seminariștilorii studiulti 
fundamentală alii credinței, care în limba română nu se află traciatii 
până atunci decât dor în trecătă, ca de nemuritorulii Mitropolitii 
Veniamină în comentariulii Evangheliei, prin imprimarea, cărţei de 
faţă, care luând loculii dictatelorii de până atunci, restitui învăţă- 
mîntului timpul prețiosii de care eră privati. 

Ast-felii, serviciile aduse educațiunei clerului dela eșirea de sub 
tipară a operei «Introducere în cărțile sfințite» și luminele r&spân- 
dite prin ea în literatură, lucrândă acestă carte în condițiuni atâţu 
de grele, nu le poti privi decât ca efecte ale unui îndemn n9-
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bilă, însoțitii de o stăruință ncobosită și vederi luminate astipră 
fundamentului esenţială ali credinţei. 

«Raportulă asupra sfințiveă miruluă de clerul români» este 
alierositii combaterei învinuirei aruncate asupra acestei sfinţiri de 
Patriarchulă din Constantinopole într'o scrisore sinodală severă, adre- 
sată la 10 Iulie 1882 capului bisericei nostre. Acâstă scrisâre fu 
adusă în discuţiunea Sfintului Sinodi Români, care însărcină pe 
Melchisedec să facă ună raporti asupra ei. Acesti prelată avu și 
aci 0 o:asiune de a face să strălucâscă sciința sa. Incepe prin a 
aminti, că împărțirea, sfintului miră la, credincioși fiindti o taină, 
irebue ca fie-care biserică creștină și mai alesă fie-care biserică au- 
tocelală, precum biserica română se fălesce cu dreptă cuvintii de a 
[i fostii ab antiquo, — neprivind'o hotăririle Sinodului IV din Cal 
cedonii în Bitinia, în anulă 451 după Christos, — să-l potă îm- 
părți după trebuințele sale, fără a fi silită de a se duce să-lii cer- 
șescă la Constantinopole, la Moscva sai altă unde-va. Din trebuința 
acesta, decurge, după tote regulele logice, și dreptul de a-lii face. 
De alt-feli canânele, istoria generală a bisericei ortodoxe și mai 
alesii aceca a bisericei române, ajungi pentru a dovedi dreptulti 
nostru în acâstă materie. Intemeindu-se pe tradițiune şi pe buna 
dreptate, elocintele, dar în același timpă şi blândulă şi evangeliculii 
apărătorii alt prerogativelorii bisericei nâstre naționale, Melchisedec, 
presintă, combaterea sa a, pretențiuniloră Patriarchatului cu o mode- 
rațiune, care nu slăbesce în nimici valdrea fericitelorii sale ar- 
gumentări. 

Cercetândii apoi censura ce o face Patriarchulă bisericei române, 
că nu ar boteză copiii prin scăldare ci prin simplă stropire, lpis- 
copulii Melchisedec arată, că după vechile regule ale bisericei nostre, 
acesti! modă de boteză se aplică numai copiilorit grei bolnavi sati 
în pericoli de morte, pentru cari scăldarea ar fi fatală, și că ast- 
felii preotulii scie în România să servâscă interesele corpului ca și 
ale sufletului, aducendiă în actele sale îngăduiala pe care bunăta- 
tea cerescă nu o pote refusă. 

Insă, după 6re-cari diare, mai (ice Patriarchulă în memorabila sa
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scrisore, voi daţi onorurile biscricei și ale  îngropăciunei creștine 
sinucişilorii. Calomnie! răspunde prelatulă nostru, biserica română 
e milosă când convingerea, ci îi strigă, că o asemonea faptă de des- 
nădăjduire a fostă făcută sub imperiul perderci minţei și nu este 
efectulă unei revolte nelegiuite împotriva, greutăţilori vicţei, că 
ea nu a fostii decât o ncorenduială causată de o nebunie momen- 
tană, sai durabilă. 

In totă strălucitulti săi raportă către Sfintulă Sinod asupra 
sfințirei mirului, Episcopulii nostru combate cu numerâse argumente 
drepturile de supremație ale Patriarchului asupra bisericei române, 
declarând totii de odată că acâsta va, menţine tot-deauna unitatea 
cultului cu cele-lalte biserici ortodoxe şi nu va da nascore unei 
schisme, și dă ca exemplu, că atunci când ati fostii întrebaţi capii 
bisericei nâstre dacă n'ar fi bine ase adoptă Calendarul gregorian, 
basatii pe calcule sciinţifice mai bune decât celt iulian, acea bi- 
serică a r&spunsă Guvernului de pe alunci ali Domnitorului Ale- 
Xandru Ioan, că ea nu pote să introducă, fără consimțemîntulă 
celoră-lalte bisorici artodoxe, o asemenea modificare, căci altminteri 
sar desființă, acea unitate de cultii cu bisericile surori ortodoxe. 

Nu poti să omitii partea raportului, în care r&posatult Episcopi 
arată, că creștinarea Româniloră este mai vechiă decât Constanti- 
nopole însăși. (1) «Românii, dice eli, n'aă primiti botezul și doc- 
trina, creștină dela, Constantinopole, nici pre întâii lori Ipiscopi. 
Căci creștinătatea Românilori este mai vechiă decât chiar exis- 
tența Constantinopolei. Românii au veniti în Dacia cu s&mința creștinismului, încă din veculă IL-lea după Christosă. Sămînţa ero- Stinismului adusă în Dacia, s'a desvoltată aici prin propriele pu- 
teri ale poporului, aşă că în veculi Ill-lea, după mărturia lui Tertulian, Dacia, eră, plină de creştini și Episcopii Daciei ati par- ticipatit la primele Sinode ecumenice. De aceea nici unulii din scriitorii posteriori, cari ati scrisă despre creștinarea diferiteloriă 
popore din Orientul Europei, precum despre Bulgari și Ruși, des- A 
„ (1) Ldee exprimată şi de [. Eliade-Rădulescu (+. cartea sa aInstituţiunile României», Bucuresci 1894, ediţia III, cap. TI, pag. 7—8). - 

Kalinderu, Melchisedec, 
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pre Unguri, Poloni, Litvani, nu amintescii nimicii despre creşti- 

narea posterioră a homânilori, fiind-că ei erau dejă creştini din 
vecurile primitive ale creștinismului. Constatămi dar din noi, că 

nici prin canonul Sinodului ali IV-lea, nici prin altulii ali vre unui 

Sinodi ecumenicii ori locală, biserica română nu este supusă celei 

constantinopolitane.» 

Acestă remarcabili raporti alu Episcopului Melchisedec [u trimesii 

Patriarchului de Primatulii României, Președintele Sinodului nostru, 

ca, r&spunsii la scrisorea sa. 

Lucrurile rămaseră așă până în 25 Decembre 1884, când din fe- 

ricire corespondența reincepu, cu ună caracterii cu totulii diferiti, 

între primulă Episcopii alu bisericei răsăritene și Primatulu și Gu- 

vernulii nostru, grație, suntemii convinși de acesta, superiorităţei 

raportului analisatii mai sus și dibăciei desfăşurate de prea sti- 

matuli nostru Secretari generală, d-li D. A. Sturdza, pe atunci Mi- 

nistru alti Cultelorit și alu Înstrucţiunei publice — care de altminteri 

cunoscea, bine, încă de când eră Agenti diplomatici ală ț&rei la 

Constantinopole, în primăvara anului 1869, când s'saii deschisi pri- 

mele tractări, totă cestiunga n6stră religi6să, precum dovedesci nu- 

merosele sale informaţiuni adresate Ministeriului Afacerilorii străine. 

Bine ajutati în urmă de Ministrul nostru plenipotenţiarii pe lângă 

Sultanulii, prea, regretatulii Petru Mavrogheni, d-lă Sturdza a sus- 

ţinuţi aşă de bine drepturile bisericei nâstre, în câtit Prea Sfinţi- 

tului Patriarehi loachimi, prin scrisorea sa adresată la 25 Iunie 

1885 Ministrului Afacerilori străine și prin Zomos trimisă Pri- 

matului României, renunță la censurile sale și a privitii cu aceiași 

bunătate ca mai înainte biserica română, bine-cuvintând'o și recu- 

noscând'o ca autocefală, cu dreptul de a se administră ea însăși, 

şi pe Sfintului Sinodii ca un frate prea iubiti în Christosi. 

Mângăetâre împăcare, datorită sciinţei, zelului apostolică ală dem- 

nului Episcopă și ali Sfintului Sinodi și luminatului patriotismi alti 

Gmeniloră noștri de staţi. Ast-felii, de odată cu recunoscerea auto- 

cefaliei bisericei, se sfirşi incidentalii şi cestiunea sfințirei mirului 

în modu definitivi.
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Continuândii însă a urmări faptele prelatului nostru, să vorbimii 
de misiunea ce a primito, împreună cu fostul locoţiitori de Epi- 
scopi alu Argeșului Ghenadie, dela Sfintul Sinodii, de a luă parte 
la conferința, ţinută la 1875 în 12—15 Augustii la Bonn, cu scopul 
de a întemeiă unirea dogmatică a unoră biserici din Apus cu bi- 
serica, ortodoxă a Răsăritului. 

Melchisedec se întilni acolo cu celebrulă canonici Dr. Dollinger, 
capulu vechilori catolici, cu Ipiscopului acestora Reinkens și alți 
înv&țați prelați ai bisericilorii din Constantinopole, Rusia, Grecia, 
Serbia, și cu pastori din Germania. 

Necesitatea unirei între bisericile Apusului și Răsăritului resultă 
cu evidență, diceati promotorii, din numărultă covirşitoră alu ome= 
nirei necreştine, care are trebuință de luminile creștinismului, de 
care e lipsită prin desbinarea co desparte pe creștini. In adevării, 
creștinismulii după mai bine de 18 vecuri de fiinţare numără numai 
350 de milione de credinicoși, față de cari sunt 120 de miliâne 
de musulmani și dela 600 până la 700 de milisne de păgâni, printre 
cari şi unele popâre destulii de civilisate, ca de exemplu 300 sati 
mai multi de milisne de Chinezi şi peste 100 miliânoe de Indieni. 

In raportul săi către Siintult Sinodii, din Ianuarie 1876, Epi- 
scopulă nostru conchide, că biserica, română, participând cu cele- 
lalte biserici ortodoxe autovefale la studiult unei cestiuni așă de 
însemnate pentru creștinătate, trebue să, se ridice la rangulii care 
i se cuvine în lumea creştină și în vieţa spirituală eclesiastică. Sfin- 
tulu Sinodi prin urmare să autoriseze pe Inalt Prea Sfinţitul 
Mitropolită Primată, Președintele săi, a se înțelege cu căpeteniile 
celoră-lalte biserici ortodoxe în privința celorii de făcutii pe viitori 
din partea, bisericei române în afacerea, unirei bisericiloră de Apusti 
cu a ncstră, cu atâtii mai multă cu câtă vechii catolici, în disi- 
denţă cu Roma, renunțândă la doctrinele papistașe despre purgatoriă, 
indulgenţe și alte puncte, și plângendu-se de marele rău ce acesti 
sistemii a pricinuită creștinismului și civilisaţiunei, doriaii continua- 
rea conferințelorii și pentru alte puncte de doctrină decât cele cari
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fusese desbătute la conferința din Bonn și cari alcătuescii deose- 
birile dintre creștinii din Apusti și cei din Orientiă. 

Chematii deci a lucră în mijlocul acestori ilustri representanţi 
ai diferitelorii biserici, Episcopului Melchisedec se distinse prin va- 
rietatea cunoscințelori sale teologice, prin pătrunderea aprecierilorii, 
și în acea, impunătâre adunare, unde nobila sa atitudine fu remar- 
cată, a sciutii să asigure ţărei sale unii loci de onore, a cărui stră- 
lucire se resfrânge asupra bisericei naționale. 

Să facemi urări pentru ca, viitorulă să aducă unirea bisericilorii 
creștine, precum ami vă&dută pe înv&țatulii englezi Dr. Overbek îm- 
brățișândii ortodoxia şi lucrândi la întemeiarea acestui cultii pe 
teritoriulă Marei Britanii. 

De altminteri, biserica nâstră nu încetâză de a rugă Pronia pentru 
prosperitatea slinteloră biserici ale Domnului și pentru unirea tu- 

„turorii, care ar fi cea mai mare mângăere și bucurie spirituală a 
ori cărui adevărată creștinii. (1) 

(1) Cea mai recentă încercare de unire este Congresulă eucharistici (inută în Maiă 
1893 sub preşedinţa Cardinalului Langenieux, legată alu Sfintului Scaunii. După unii stu. 
diăi neiscălită, publicatii asupra acestei cestiuni în Revue des Deux Mondes dela 1 Martie 
1894 (pag. 162—176), starea actuală e cea următore: 

Incercările de unire ai fostă cam părăsite de Sfintulă Seauni după neisbândile dela 
Conciliulă din Lyon, 1274, şi Florenţa, 1438 (ami vădutii că alte confesiuni apusene le-ati 
reluatii pe sâma lori). Autorul constată, că şi de astă dată nu sa făcută nici ună pasti 
înainte. Obstacolulii de căpetenie e controversa celebră despre Duhulii sfintu, cunoscută 
sub numele de filiogue. Punctulă acesta de credinţă e respins de bisericile râsăritene. 
lar ele nu aă o autoritate spirituală de felului Papei; dogmele sunt imutabile şi nică Episcopii, 
nici Mitropolitii, nici Sinodii nu ai dreptulii dea se atinge de ele saii de a scâte ceva. 

De aci conchide autorulă, că «nu este nici ironicii nici refusii la adresa bisericei cato- 
lice, dacă se dice că pentru ca unirea Disericiloră să se realiseze, trebue ca biserica ca- 
tolică să se unsscă cu cea ortodoxă, ci actsla eo consecință logică și necesară a naturoi 
dogmei ortodoxe». 

Mai arată apoi, că biserica e în Orientii strinstă legată cu viţa și aspiraţiunile naţionale ale credincioşiloră și că catolicismulu ar fi de sigură improprii la îndeplinirea, acestei 
opere naţionale, și poporele din Răsărită sciii forte bine acesta, Catolicismulii e prin esenţă 
opusii ideei de naţionalitate. Nici pe micile biserici uniate nu pote pune basă catoli- 
cismulii, după acelii autoră, căci ele nu s'aii formatii decât din motive politice și nu exercită nică o forță de atracţiune asupra ortodoxilorii. 

Greutățile cari se opunii unei aspiraţiuni așă de vechi de altminteri, cum constată totii acel scriitori, simțită multii mai multă în Apusti, rămână dar toti fârte mari și nu se poti face decât urări, fără a pute precisă o speranţă. 
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In 1871, Melchisedec, neobosituli muneitoră pentru cultura cele- 
siastică națională, găsi în bibliotoca r&posatului Episcopi alt Bu- 
zăului Dionisie, manuscriptuli, prediceloriă făcute la prasnicele 
bisericescă de Mitropolitută . Ungro-Vlachieă Antim Ivivâniuli 
dela 1708 la 1716. Importanţa acelori predici e mare, căci epoca 
acelui Mitropolită este o epocă de înflorire literară la lomâni, şi 
acestii mare prelată, deși de origină străină, fu unulii din Archie- 
piscopii pe cari îi pote cită cu ondre biserica română. Ministrulti 
Cultelorii şi Instrucţiunei publice din 1886, d-lă D. A. Sturdza, apre- 
ciândiă însemnata, valore a acelorii didachii, hotări să [io tipărite cu 
cheltuiala Ministerului săi și prin ingrijirea bibliotecarului Acade- 
mici, coleguli nostru d-li I. Bianu. 

Cartea deci fu publicată și e precedată de o biografie şi de unt 
studii asupra activităţei literare a Mitropolitului Antimii, scrise de 
Melchisedec. Acestă notiţă ne dă cunoscințe despre unele fapte și 
lucrări, cari interesâză în celi mai înaltii gradi ţâra și biserica 
nostră. Archiepiscopuli Antimii este în adevării unii frumosti oxem- 
plu de ceea ce poti face virtuțile, talentulă și stăruința, pentru 
a scote unii omii din întuncrică şi a face dintr'insulii lumina, unei 
națiuni. Acesti prea, înalt prelați, care s'a ilustratii așă de multi 
în lhomânia, nu cră cu tote acestea Română, cră unii (Georgianii 
din partea Caucasului numită Ivirii, de unde îşi are porecla de 
Ivirenulă. (1) 

La 1690, Vodă Constantinti Brâncovânu îlă aduse din Constan- 
tinopole la Bucuresci, pentru a-i încredință tiparniţa Mitropoliei. In 
cei 26 de ani câti ţinu domnia acelui Principe, mare protectorii 
ali literaturei, vedem o mulțime de cărți eșite din tescurile Mi- 
tropoliei, cu numele lui Antimiă ca editorii, traducătorii sati autorii. 

La 1698, fu numiti egumeni ali mănăstirei Snagovii, rămâindi 
directorii alt tipografiei Mitropoliei. Numitii apoi Episcopă ală lim- 
DI 

(1) Contrariii cu unanimitatea celoră cari aii scristi despre viâța acestui mare . Mitro- poli, r&posatulă Filaretă Scribană susținu că eră Românii și că numele de Ivirânuli îlă are pentru că a fostii călugără în mănăstirea disă Iviri din muntele Athos, Acestă părere isolată nu e sprijinită de nici o probă, care să justifice originea română,
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nicului, se grăbi să înființeze şi acolo o tipografie a Episcopiei, din 
care ai eșiţi multe cărți românesci. 

La mortea lui Teodosie Mitropolitul Ungro-Valachiei, elă fu alesii 
în loculă săi și sciu să conducă totii de odată Și însărcinările sale 
apostolice de a administră şi moralisă clerulii, și să dea uni buni 
ajutorii politicei timpului săi, după invitarea Domnitorului Brân- 
covenu și a Patriarchului. 

Antimiă ură dominaţiunea turcâscă și pe Panarioți, atâtă pe cei 
din țeră câţi! și cei din Constantinopole; elit sfătui deci pe Vodă 
Brâncovenu să se unescă cu Rușii. 

Anulu 1716 fu fatali și Mitropolitului şi țărei. Porta înlocui atunci 
pe Domnulii Munteniei Ştefanit Cantacuzino prin Nicolae Mavrocor- 
datu, care domnise până atunci asupra Moldovei. 

Cine eră inamiculă Turcilori, eră inamicul personală ală nou- 
lui Domni. 

In curînd acesta învinui pe Mitropolitulă Antim de o conspira- 
ţiune în contra domniei sale. 

Mavrocordatit se adresă Patriarchului din Constantinopole Ieremia, 
acusându-lă de mai multe crime, şi acestia Chiriarchi, în unire cu 
Sinodul săi, degradă pe Antimi, îl catirisi, îi luă tâte darurile 
bisericesci, declarându-lă simplu călugări, și-lă trimise într'o mă- 
năstire a muntelui Sinai din Arabia. 

Mavrocordat voiă însă chiar sângele săi și puse pe conduc&- 
torii lui să-lă ucidă pe drumit în apropierea Adrianopolei. 

Antimi este una din cele mai nobile figuri ale Episcopatului or- 
todoxi. Acestă Mitropolită prin scriere și graiu a dati sbori spi- 
ritului română; elii se sili fără pregetă de a scutură adormirea 
unei națiuni, pe care urile dușmaniloră căutaii s'o adincâscă în 
barbarie, și contribui ast-felă pentru o bună parte a pregăti și 
vesti deșteptarea, ei. 

In adevări, dacă începuturile culturei proprii românesci sunt da- 
torite Domniloră Vasile Lupu și Mateiă Basarabi, căci prin ei luă 
avintă literatura nostră hisericescă, precum și boeriloră români 
cari au plătiţi din banii loriă tipărirea cărțilori, meritulă pentru
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acâsta trebue să-lă recunâscemiă mai cu semă bisericei, omenilorii 
mari eşiți din sinulii ei, Mitropoliţiloră Varlami și Dosofteiti in Mol- 
dova, Daniilii, Ștefan şi Teodosie în Muntenia. Nici unul însă nu 
eclipseză autoritatea literară a lui Antimu Ivirenuli, ali cărui nume 
umple o bună parte a sfirşitului vâcului XVII-lea şi primii ani ai 
vâcului trecuti. | 

Acestă prea fericitii Episcopii aduce o nouă periddă de desvol- 
tare pentru limba nostră naţională. În gura sa şi sub condeiul 
săi, limba română începe a luă unii mersi raționalu, a lepădă for- 
mele străine de îrasă, în care o închisese vechii dieci şi gramatici 
bisericesci români din suta XVI-a şi a XVIl-a, cari în lucrările 
lorii literare copiai tipicesce frasele slavone şi grecesci, îngreuindii 
ast-felu priceperea lorii, precum vedemii de exemplu la Coresi, 
Varlami, ete. La Antimit din contra, cetimi limba română firâscă, 
frasa curgătore, cu cuvintele întrebuințate și sciute de toți Romă- 
nii din tote stratele. In direcţiunea acâsta aii lucrată mai multă 
sait mai puţinii fidelă toți cărturarii urmași lui Antimă în suta 
XVIII-a. | 

De aceea noi Românii suntemii mindri de a-lă numără, graţie lu- 
crăriloră sale, printre înainte-mergătorii civilisațiunei naţionale, prin- 
tre regeneratorii noştri. 

Scusaţi, Sire, Alteță Regală, domnilor şi stimaţi Colegi, că m'am 
oprită câtă-va la actele Mitropolitului Antimi, pe care istoria la 
trecuti in analele sale spre gloria acestui demntă propovăduitoriă 
alu Evangheliei, şi pe care Prea Sfinţitulă Melchisedec, acesti me- 
ritosă biografă, l'a ridicaţi aşă de bine în paginele mișcătore ce 
i le-a, consacrată, așă că se pote cu dreptit cuvîntii dice, că acelti 
martiri alu credinței a găsită în Episcopulă de Romanii, prea re- 
gretatului nostru colegă, ună demni apreciatorii ali virtuţiloriă, altă 
meritelorii sale și ală unei cariere sfirşite în chipi aşă de creș- 
tinescă. 

Să trecemii la oaltă monografie a Episcopului Melchisedec, aceea, 
despre cinstirea și închinarea iconelorii în biserica români și 
“despre iconele facătâre de minună din România ortodoxă.
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Incă din primele (ile ale creștinismului, venerațiunea și cultulii 
iconelori ai fostii practicate de tâte poporele creștine. Cum sar 
putea, alt-felii? N'are ore omulii uni simțemintă neștersă, instinetivă, 
care-li face să-şi amintescă de persânele sai de lucrurile cari i-ati 
inspirati stimă, respectă, iubire? Acesti simțemîntit atâtă de firescti 
și de tare nu-lii împinge ore a cere artei, adecă picturci, sculptu- 
rei, tuturor procedeurilori iconografice, reproducerea câtă se pote 
de esactă a chipului unui tată, unei mume, ali frațiloriă, ali amicilori 
noștri și chiar ală ori cărui obiecţii neinsuflețitii, care ne-a, fosti 
scumpit? Aceste înfățișări de persone și chiar de lucruri, cari ne-ati 
încântatii în trecutii, nu ne emoţionză, nu ne smulgii lacrimi de în- 
duioșare ? Ne închipuimi, pare-ni-se, că lo-amii sustras peirei mor- 
miîntului, care vai! aşteptă totii ce a trăită, toții ce a fiinţatii, Omeni 
și lucruri, de o potrivă trecători. Cum să ne mirămti că creștinulti 
a doriti să aibă icona Creatorului săi, a Maicei Domnului, cea mai 
pură dintre făpturi, a îngerilorii şi în fine a sfințilorii şi sfintelorit 
cari alcătuescii augusta adunare divină? O ast-felii de uitare nu 
sar put concepe. Omenii s'a întrecutii deci în tote țările și în 
tote timpurile să reproducă aceste religiose imagine; ci le-ai înti- 
păritii pe pânză, pe lemn şi mai cu semă pe gemurile şi pereții 
bisericilorii. 

Episcopulii Melchisedec vorbesce pe lungi de acesti cultă per- 
misi, inocentiă, sfintii chiar; elii dovedesce că acesti cultii nu merge 
până la adorațiune nelegiuită, cum sa pretinsă une ori. 

Se ivise încă din depărtate vremuri pornire de dușmănie împo- 
triva, cultului icânelori, și sconoclaștiă, adecă stricătorii de icone, 
isbutiră să facă ca învățăturile loră să fie încuviinţate de unii Im- 
părați ai Răsăritului, mai alesă de Leoni Isaurianulă, Constantint 
Copronimii și Teofilă, cari înlăturară din biserici și desființară chiar 
iconele sfinte, făcendii să cadă urgia lori asupra preoţilori şi credin- 
cioşiloră cari stăruiaii în acesti cultii nelegiută, idolatrică, după ei. 

La r6nduliă lori protestanții, cari desfiinţase multe dogme, nu fură 
maj toleranţi cu icânele şi acusară pe iconofili, că arii aduce ace- 
sora unii cultii de adorațiune, acusare care dispare dinaintea pu-
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ternicilorii dovedi ale Episcopului noslru, care probeză cu prisosti 
că no rugămii slințilorii ca plăcuți lui Dumnedoii, dela, care singurii 
nădăjduimii milă și sprijini. 

Ali VII-lea Sinodă ecumenictt din anul 787 condamnă cresulit ico- 
noclaştilorii și înființă din noi în cinstirea, lori obicinuită iconele, 
punendit închinăciunci, faţă de acestea limitele așezate de biserică, 
limite peste cari nu s'a Lrecutii nici odată decât în închipuirea, duş- 
manilorii. 

Uni calvinistii, care se ascunse sub numele Patriarchului Chirilă 
Lucaris din Constantinopole, precum admite cu drepti cuvîntă Mel- 
ehisedec, pe când alţii cred în vina, lui Iucaris, care a și fostii 
intr'untt rândă condemnată de Sinodul Patriarchici din Constanti- 
nopole, publică la 1632 la Geneva unt catechismt intitulată Măy- 
turisirea bisericei. resăritene, care înlătură firesce închinarea la 
icone și care produse unt mare scandală în totă lumea ortodoxă 
și chiar în lumea romano-papistă. Mai multe Sinâde locale ținute 
la Constantinopole, la Iași, la, Kiov, respinseră acea carto ca o năs- 
cocire calvinistă, Mitropolitul Kievului, Potru Movilă, serise. cu pri- 
lejulii acesta o carte întitulată Măâvturisirea ortodoză a sfintei 
biserici ortodoxe catolice de vesărilit, aprobată de Sinâdele ținute 
la hiev, la Iași și la Constantinopole, cu scopulă de a arătă t- 
turorii cari sunt dogmele bisericei ortodoxe, ca nimeni să nu Ie potă 
strică sati confundă cu părerile greșite ale erelicilori. 

Episcopul Melchisedec a avutii o parte însemnată prin scrierile 
sale şi prin căldurosele sale cuvintări, la apărarea cultului icone- 
neloruă; a triumiatii dar cu multă dreptate, elă ar [i putut chiar să 
privâscă causa acesta ca causa sa propriă. Câtii de eruditit eră, elii sciă 
în asemenea, cestiuni să se facă micii cu cei mici şi să vorbescă limba 
lori pentru a fi bine înţeles de ei. Eli avea talentulă vulgarisa- 
torului; catechetii de prima ordine cu tinerimea, elii sciă într'unii cu- 
vinti să se scobore dela inălțimele elocinţei și sciinţei pentru a se 
potrivi celorii mai mici, celori mai umile inteligențe; el sciă să se 
scobore la nivelul poporului. Iată ceea ce caracterisă monografia sa, 
asupra respectului şi cultului icâneloră.
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Ca urmare la, acestă lucrare avemii de vorbiti de o alta în aceiași 
ordine de idei a Episcopului Melchisedec, asupra viefeă și minu- 
nelorii cuvidseă maiceă nostre Paraschevei cei nduă și istoricul 
sfinteloră e% moște. 

Ac6stă sfintă, ale cărei mâşte sunt astădi depuse în Mitropolia 
dela lași, este onorată do mai bine de 700 de ani cu ună mare 
cultă în Rumelia, Bulgaria, Serbia, Muntenia și în Moldova. (1) 

(1) Singuri din tâte popbrele creștine, Românii n'a dată nascere la nici uni sfintii. 
Acesti faptă stranii, este însă dovedili. 

Sfinţii noştri, din greșclă priviţi ca naţionali, ca Sf. loan din Succva, S-ta Paraschiva 

din Iași, Sf. Dimitrie din Mitropolia dela Bucuresci, S-ta Filotea dela Curtea de Argeși, 
sunt Bulgari, Sârbi sai Greci. 

In secolulii în care trăimii, biserica ortodoxă a canonisată pe Paisie, călugări din mă- 
năstirea Nemţului; dar nici acesta nu eră Română, ci Rusi, și se numiă Welicicowski. 
Nu eră asemenea Români, ci Serbă, Sfintul Nicodemi, egumenii ală mănăstiriloră unite 
Tismana şi Vodița din Valachia-Mică. 

In documentele religi6se ale sutelorii XIV-a și a XV-a, dinsulă este cunoscută sub numele 
de părintele Nicodemi, fără de o menţiune că ar fi fosti canonisati, precum poporulii 

pentru faptele vitejesci a disă lui Ştefani celă Mare Sfintulă Ştefană, şi se află chiar 
portrete ale acestui mare Domnitori cu numele de sfintă, din cari unulu se conservă 

îu Mitropolia din lași şi e reprodusii de G. Asaki. 

In Vieţele Sfințiloră de Dositeiă Mitropolitul, se dice că amă avuti şi noi Românii 
Gmeni cuvioşi și cari puteaii fi canonisați, dar nu s'a întimplatii nici odată acesta. 

Din opera Drului Basile Stoiană Deron asupra istoriei arheologiei (Tirnova 1887), la 

pag. 95, se constată cu documente istorice serbo-bulgare, că Sfinta Teofania sai Teofana, 
cum îi dicii Bulgarii, a fosti fiica Domnitorului Munteniei Ivanciu (Alexandru Basarabi, 
ce a domuitii între anii 1353—1360). 

Acâstă fiică a lui a fostii căsătorită cu Ţarulă Bulgariei Ivan Alexandru și a avuti 2 

copii. In urmă Țarului s'a despărțită de acestă Principesă şi a luată o altă soţie, cu care 
a născutii pe vestitulă Şișmanti. 

Teofania a fostii exilată în Vidin, unde s'a călugăriti și a dusă o vicţă pustnică, Bul- 
garii în urmă, pentru virtuțile ei, au canonisat'o sfintă. Moştele ei aii fostii așezate în 

biserica din Vidină, apoi strămutate la Belgradii, unde aă stati până la 1520, când ai 
fostă transportate la Constantinopole de Sultanulă Soleiman, împreună cu sfintele mâşte 
ale cividsei Paraschivei. Ast-felu, deși Teofania eră de origine româncă, dinsa nu pote 
fi privită ca sfintă a bisericei nostre naţionale. 

Acestă biserică a avutii la diferite epoce 6meni ilustri prin sciinţă şi pietate, d. e. .Mi- 
tropoliţii Dositeii și Iacob Stamati, dar nici odată strămoșii noştri nu sat gândită a-i 
canonisă. 

Ami avută și sihastri, ducendi o vitţă totii așă de ascetică ca a sfinţilori din Tebaida, 
dar cari n'a dobânditii aureola sfinţirei, omagiă care nu s'a datii nici sihastrului Daniil, 
care consultatii fiind de Ştefanii celt Mare în afaceri politice, i-a dată acestă frumâsă po- 
vață : Nu te închina Turcului, ci te du de te luptă. (Neculcea, Letopis. t. 2, p. 199.)
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Fa sa născutu dintr'o familie nobilă Şi cucernică într'uni salii 
numită Epivate (Ezfăcur), aprope de orașulii Silivria din Tracia, unde 
a și muritii. Sfintele ei mâște, după ce primiră cultulă ce-li meritat 
pentru minunile lori, at fostii aşezate în biserica Sfinţilori Apostoli 
din Epivate, unde rămasoră până în vremea cândi regatuli româno- 
bulgarii avu de capii pe Ioană Asanii II, care le aduse la 'Tirnova, 
capitala regatului său; după aceea ai fostii strămutate cu mare 
cinste la biserica, catedrală a Maicei Domnului din acelă oraşti. 

Aceste mâște, după ce au fostii așezate în diferite localiţi, ati 
fostii vîndute pe unii preţii mare la 1641 de Patriarchulu Con. 
stantinopolei Partenie și de Turci. Domnului Vasile Lupu, care le-a 
așezată pentru tot-deauna în biserica celor 'Trei Erarchi din lași, 
capă de operă de architectură şi de sculptură. Ac6stă sfintă din cea 
mai fragedă copilărie bucură, cum dice Episcopulă nostru, biserica, 
prin evlavia sa cea mare. Paraschiva simți născendu-se întrinsa gu- 
stulă singurătăței, vocaţiunea monachismului. Ea plecă deci pentru 
a-și înmormintă vidţa în o mănăstire închinată Maicei Domnului în 
Pontă, fostulă regat ali faimosului Mitridati, în Asia-Mică. 

Apoi, în urma unei vedenii prin care primi din ceră porunca de 
a se întârce în era sa la Epivate, ea, se supuse și veni să moră 

  

Este de observatii asemenea că în tâtă România liberă, nu există ună singurii satii 
purtândii ună nume de sfintii, cum vedemi la Francezi: Saint-Mande, Saint-Germain, și la 
alte popâre apusene. 

in Transilvania găsimă câte-va sate cu denumirea de Sfintulă Petru, Sfintulă Pavelu. Aceste nume nu sunt decât traduceri de numiri unguresci de Szent Peter, Szent Pâl. 
Acdâstă lipsă de sfinţi din națiunea n6stră, se explică prin repulsiunea comună clerului 

și poporului pentru bigotismi, aşă de r&spânditi la alte naţiuni. 
Acesti bigotismi este adev&ratulă părinte ali intoleranţei și alu persecuţiunei. Româ- 

nii, nefiind peste măsură cucernici şi superstiţioși, n'aă putută ave spiritulă de perse- cuţiune. «Sublata causa, tollitur effectus.» «Inţelegi mai bine cuvintulii lui Dumnedeă decât vecinulă mei», dice intolerantulă. Ast-felii s'aă ivită disidenţe intre frați din aceiaşi familie, şi cu modulii acesta ati urmatii răsboie între tată și fii, între frați, între amici. Asemenea lupte nu s'aă petrecutii numai între creştini, dar chiar între mahomedani, cari numără mai bine de 40 de varietăţi. 
Sunt cunoscute luptele dintre catolicii francezi şi compatrioţii lori protestanți în suta, AVI-a şi a XVIII-a, grâsniculă răsboiă de 30 de ani, etc. 
Bulgarii, Rușii, Grecii, Polonii ai cunoscutii asemenea aceste plăgi ale disențelori re- ligiose, de cari ati fostă feriţi toleranţii Români. (V. şi Hasdeii, Istoria toleranţei relipiose în România.)
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acolo. După ageografii, ea ar fi trăiţă pe la începutul vâcului XI-lea. 
Biogralia ei, din care amă schiţată numai câte-va trăsături, ajunge 

credemii, pentru a justifică cultul alt cărui obiecții este în tote ț&- 
rile creștine o. todoxe şi în specială la Români. 

Iipiscopulii Melchisedec a consacrată o mare parte a nopţiloră 
sale unorii asemenea lucrări și la propagarea prin grai şi prin 
scriere a unui cultă așă de drepti și de îmbelșugatii în efecte bine- 
cuvintate. Prin acâsta, Ipiscopulă a bine-meritaţiă dela religiune şi 
prin urmare dela patrie, deșteptândii într'insa acel cultă, care nu 
este decât o urmare a aceluia pe care îli dămii lui Duninedei. Inal- 
tul prelați, cu acea credință ardătore, cu aceli entusiasmiă pe care 
nu-lii aă decât cei aleși, a contribuită în mod fericitii la păstra- 
rea și întărirea, simţemiîntului religios cu tâte prețiosele rode ce 
le produce. Ondre dar încă odată acestui sirguitoriă călugără, acestui 
predicatoră'! | 

Ipiscopulă Melchisedec eră și uni oratoră de frunte, atâtii în 
cestiuni politice, precum vomit dovedi mai departe, câtii şi în ma. 
terii religiose. Nici odată n'a lipsiti, când asistă la întruniri literare 
sati sciințifice, să desvolte vre unt subiectii de circumstanţă; ast- 
felii, la serbarea împlinirei unei existențe de 50 de ani a, Academiei 
Mihăilene din Iași, pronunţă unii discurs lucraţi admirabil asupra 
concordiei și unirei, curi ai existat şi trebue tot-deauna să 
esiste în era nostră între biserică și școlă, între credința și 
sciinia omenescă,. 

Sunt două lucruri în lume, dice Sfinţia Sa, cari merită, înaintea 
celorii-lalte iubirea și respectuli nostru, credința și sciința, acestea 
sunt două fiice ale lui Dumnedeii, două surori cari trebue să mergă 
mână în mână, adecă în cea mai periectă înţelegere, în unirea 
cea maj strinsă. 

Ce este credința sai religiunea ? Credinţa, este simţemîntuli care-hi 
avemii de existența lui Dumnedeii, de puterea, de dreptatea, de 
bunătatea sa, de tote atributele sale infinite și minunate; este şi 
simțemintulă care ne îndemnă să mulţumim lui Dumnedei pentru 
tote bine-lacerile și darurile ce le r&spândeşce asupra nostră, da-



torie imperiosă și stintă, pe care ființa supremă n'a prescris'o numai 
prin prima poruncă: «Cinstesce pe Domnulti Dumnedeulă tăi», ei 
pe caro a săpat'o și în inima nâstră şi care se numosce recu- 
noscința. 

Acea, recunoseinţă, care se exprimă în echipă lainieii prin gân- 
durile nâstre lăunlrice, se arată în afară prin semnele de respecti 
și de iubire co le adresămii divinităţei, prin închinarea ce-i facemti 
a inimei și a întregului nostru devotament, [ie în cercul familiei 
și casei fic-căruia, fie mai alesti în biserici, în faţa, credincioşilor 
adunaţi. lecunoscinţa, închinarea acesta, ială ce alcătuesce cu ade- 
veratii religiunea. 

leligiunea singură, n'ajunge însă omului, ea nu pote satisface lu- 
lurori nevoilori şi aspiraţiunelorii sale; de accea cum Qicomi mai 
sus, elti are două călăuze în vicță: religiunea și sciința, a căroră 
unire se pote asemănă cu aceoa a trupului și a sufletului. 

Ambele sunt surori; între ele trebuo să existe cole mai tavi la- 
găminte, acelea ale unei simpatii firesci. 

lie-care își are adăpostulii; alt uneia se numesee biserică, ali 
ceici-lalte şeolă. 

Una desvoltă și întăresco inima, caracterul, viGța emoţională și 
estetică, cea-laltă, judecata, și inteligența. 

Cum nu se pote desbină sufletul şi corpului, totii așă nu se 
poti desbină nici ele. Şi cu tote acestea, acelui durerosă fenomenit 
sa văduti adesea și se vede pote mai multă decât ori când în 
dilele n6stre. Adesea vedomii sciința contestândă titlurile religiunoi, 
ducândii răsboiti cu dinsa, în locă de a recunosce, că fie-care în 
sfera, sa și pe căi diferite lucreză la același scop, înălțarea omu- 
lui prin cundscerea adevărului. Religiunea, şi ea, a fostii de multe oră 
învinovăţită, une ori cu Gre-care dreptate, alte ori fără temeiă altulii 
decât aparentă, că ar voi să oprâscă măreţulti avîntă ală sciinței. 
latală desbinare, fatală pentru amîndouă, mai fatală omului. 

Aceste dise, trebue să spunemii că Episcopulă Mechisedec a 
doveditii minunati în cuvintarea sa existența, acelei roditore uniri 
în vremurile cele mai depărtate, în primele începuturi ale crești-
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nismului, la originea, desvoltărei intelectuale a Româniloră din Dacia, 
incă dela intemeierea primelorii nâstre state în sutele XIII-a și a 
XIV-a când biserica naţională organisândii eparchiele sale, fie-care 
biserică, mănăstire, episcopie, în sate și în orașe, infăţișeză o tribună, 
are pe lângă sine o șcâlă, îngrijesce de pregătirea, la, demnităţile bi- 
sericesci, căci, cum dice și dinsulă bine, biserica nu pote înaintă, 
ba nici există fără învățătură, 

Se găsescii urme ale acelorii școli bisericesci în bibliotecile mă- 
năstirilori; găsimii acolo manuale cu semnăturile școlarilorii cari 
ait învățatii în ele, cu numele dascăliloră cari ai predatii înv&- 
țăturile. - 

Sciința isolată de biserică devine rece, egoistă, rebelă, se as6- 
mănă cu o pasăre frumâsă, care din nenorocire și-a. perduti ari- 
pele și se tirăsce pe pămîntă, neputândă sbură în aerulă celt li- 
beri ali înălțimei cerului. Biserica isolată de sciință cade în su- 
perstițiuni, este lipsită de armele ce-i dă sciința pentru apărarea sa 
și pentru îndeplinirea marei sale misiuni, «de a aduce lui Dum- 
nedeă pe fiii lui Dummedei», cari sunt aleşii lui Dumneqei din 
n6mului omenescii. 

Episcopulii nostru constată cu întristare, că în vremurile mai nouă, 
chiar la noi, acâstă tradițională convieţuire între școlă și biserică 
începe a slăbi, și că acei ce caută a le desbină greșescă. In alte 
țări, acesta se mai pote înțelege, căci trebue să recunâscemii, că 
în trecuti celui puţină, biserica n'a fosti tocmai primitore pentru 
sciințe și a căutatu să limiteze libertatea cercetărei; la noi însă, n'ati 
fostii asemenea tendințe, căci biserica ortodoxă n'a dușmănită nici 
odată sciința, din contră ea s'a mulțumită tot-deauna cu frumosa 
sa menire de a lumină și moralisă prin tâte mijlâcele societatea 
română, fără a fi căutatii când-va a-și însuși vre o autoritate lumâscă, 
ci mărginindu-se a împărtăși suferinţele poporului, a se bucură cu 
dinsulii de vremurile fericite, a lucră cu dinsulă, așteptândă și pre- 
gătindă cesulii mântuirei, când va pute transmite marea comoră 
a credinței generaţiuniloră următore. Biserica, a iubiti ț6ra şi a 
ajutati la fericirea ei; ţâra a iubitii biserica, şi a înzestrat'o cu mij-



II-I 

lâce mari pentru a-și îndeplini misiunea, în ordinea, morală. Biserica 
a făcutii bine conformându-se stărei de cultură a naţiunei și îm- 

prejurărilorii politice, căci biserica trebue să se formeze în naţiune 
și prin naţiune. Cum e națiunea e şi biserica. Cei cari laudă bi- 
serica, laudă națiunea, atâti e de strinsi legată biserica n6stră 
prin firea ci cu națiunea. Putemii speră, că şi pe viitori va, fi toti 
așă și că vomu av6 unii clerii luminatii, respectatii, moralisatorii, 
progresistii, patrioti, care va fi o mare laudă și o mare onsre pen- 
tru naţiune. Dacă ami avâ o biserică părăsită, represintată de omeni 
inculți, fără, inteligență și egoiști, reprobarea va, căd6 pe națiunea 
care n'a sciutii să pregătescă preoți demni de înalta. lori misiune, 
astăgi mai cu s6mă când se ceri numerâse şi mari calități dela 
păstorii spirituali. | 

Citarămă mai sus între alte lucrări ale acestui eminenti prelată 
și Lipovenismulă (1), adecă istoria schismaticiloră sai rascohii- 
ciloră și ereticilorii rusesci, operă elaborată după autorii ruși și 
isvore naţionale române. 

„Lucrarea, se împarte în două părți. Partea I conţine unii felt 
de introducere, în care ne arată împrejurările ce aii produsi schisma, 
în biserica russcă. «Ignoranţa, dice dinsuli, nu numai în clasele 
de jos dar și în nobilimea și în clerulă rusescii, treptatu a for- 
mată acolo Gre-cari doctrine și idei, străine de doctrina și de prac- 
tica bisericei ortodoxe de răsăritii. Acestorii doctrine ignoranţa le 
dădu mare însemnătate, şi ajutată și de alte imprejurări istorice, 
produse prin ele în Rusia evenimente religiose spăimântătore şi 
finiră prin o schismă monstrudsă, ce nu-și are pereche în istoria, 
popsrelori ortodoxe şi care esistă şi acum cu tâtă încăp&ţinarea, 
după unii restimpi mai bine de 200 de ani.» 

Arată în urmă, cum prima opiniune lipovenâscă s'a ivitii în Pscov 
la începutul vecului XV-lea și a avută de obiecti duplicarea doxolo- 

  

(1) Filiponii, primii dintre schismaticii ruși emigrați în România, ai dati nascere nu- 
mirei Lipoveni. La numele Filipă, fundatorulă acestei secte, adăugândiă sufixului de ov şi 
prin căderea silabei iniţiale s'a formatii numele de Lipoveni, numire generalisată asupra 

 tutulorii schismaticiloră ruşi emigraţi la noi.
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gici «Aliluia»; cum până la finele vecului XV-lea a urmatit în Moseva. 
Spune că după ci, la procesiunile d. ce. ale slințirei unui templu 
nou, ar trebui să se încâpă dela stinga spre drâpta, iar nu după 
obiceiulă vechii dela drâpta spre stinga; cum ati corupti textulii 
cărțilori serviciului divinti; cum semnul crucei îl facă numai cu 
2 degete, iar nu cu cele 3 degete principale, asemenea și bine-cu- 
vîntarea ce o dait clericii, o fncit cu 2 degete. Soborulii din Moseva 
dela 1478, convocati de marele Cnâzi Ioan Vasilievici IV, s'a 
siliti a întemeiă aceste puncte de disidenţă pe canone, pe învăţă- 
turile părințilorit și pe cărțile bisericesci falsificate, precum şi cerința 
că proscomidia să se facă pe 7 prescuri, iar nu pe 5, cum se obici- 
nuesce la noi, iar ca în simbolulti credinței la art. 8 despre Duhulii 
sfintii, să se cotiască și cîntru Duhulă sfintţă Domni adevăratii», în 
locii de: «făcătorii de vicță», sat «vii făcătorit». 

Tole acestea și altele constituiaii novismele schismaticilorii sati 
rascolnicilori ruși. 

Se înţelege, că aceste rătăciri dela usulii antică ală ortodoxiei 
n'ait fostii împărtășite de toţi și că ah fostii combătute de alți 
demnitari înalți ai bisericei ortodoxe, ca de exemplu de Paisie Pa- 
triarchulă din Ierusalim, de Gavriilii Mitropolitulii Nazaretului și de 
Atanasie Patriarchulii Constantinopole, veniţi în Moseva pe la mijlo- 

cul vâcului XVII-lea. 

Scirea despre menţinerea acestori rătăciri ajungendiă la mun- 
tele Athos, părinţii de acolo sai răsculatii în contra cărțilori bise- 

ricesci rusesci cuprindendă usuri şi doctrine nouă, și le-ati arsit, 

dândă anatemei pe toţi aceia cari vori face semnulii crucei cu 2 

degete, după doctrina schismaticilorii. 
Aceste opune, mai cu s6mă din partea clerului de Răsărit, at 

avutii o înriurire binefăcătore, așă că s'a decisii a se face o nouă 
ediţiune de cărți bisericesci rusesci după originalele grecesci.. 

In capulti acestei mișcări se află Patriarchulă Mosevei Nicon. 

Părintele Melchisedec arată tâtă activitatea acestui prelatit spre 
îndreptarea mai cu semă a cărţilorii, ajutati fiind de Țarul Alexiă, 
carele a și convocată ună Sinodi la Moscva în anul 1654.
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In acel Sinod a, fostă și o mică minoritate pentru menţinerea 
modilicăriloră făcute de schismatici, sprijinindu-i ast-felă. 

Silinţele Patriarchului Nicon păreai la început a merge spre 
isbândă. Dinsuli întocmi o comisiune de bărbați cu cunoscinţe de 
limbele antice și de teologic. 

be când comisiunea lucră la acestă bine-făcătore operă, Patriar- 
chulii Nicon se siliă a desrădăcină practicile schismaticiloră și a lo 
înlocui cu adevăratele usuri ortodoxe, precum facerea crucei cu 
trei degete în loci de două ș. a. Dinsulit a, fostii ajutati în acâsta, 
de patru Archieroi străini, între cari vedemii și pe Ghedeonti Mitro- 
polituli Moldovei, trămisii în misiune politică de Gheorghe Ștefanii 
Principele Moldovei. 

Regretatulă nostru colegă ne arată cum Patriarchuli Nifon cădu 
victimă, a silinţelori sale și cum poporulii rusii ignorant în multe 
locuri se resvrăti în contra, sa, mai cu s6mă când s'a dati ordinii 
să se adune de pe la biserici cărțile schismaticiloră spre a le în- 
locui cu cele corecte. 

Acesti Patriarchi, descuragiatii, părăsi scaunulii pastorali ali 
Moscvei şi se retrase în mănăstirea Noului Lerusalimi. Mai multii, 
Sinodulii din 7 Decembre 1667, convocati la, Moseva, îlă osindi la 
perderea dâmnităței patriarchale, ceea ce şi produse mârtea acestui 
martiră alit ortodoxiei. 

In fine, fericitului Episcopii spune, cum sub Țarulu Teodoră Ale- 
xievici, unii noi Sinodii hotări printr'o epistolă pastorală sinodală, 
adresată tuturorii ortodoxiloră din Rusia, a respinge tâte inovaţiu- 
nile schismaticilorit și a se supune vechilorii tradițiuni ale sfintei bi: 
serici a l&săritului. 

«Acesta, este ultimulă şi celi mai solemn definitivi cuvintii, 
— dice Episcopulii Melchisedecii — prin care s'a pecetluit de biso- 
rica ecumenică a Răsăritului ortodoxia bisericei rusesci în cârta ivită 
cu ocasiunea corigerei cărțiloră, şi toti odată sentința de osîndă 
oternă pentru capii şi propagatorii rătăciriloră, ce ati dati nascere 
în poporul rusescit schismei sati rascolului lipovenescii, în care ig- 

Kalinderu, Melchisedec. 
3
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noranța ține până adi o mulţime de suflete neluminate și nedes- 
teptate din letargia în care i-a buimăciti fanatismul.» 

După acâstă introducere, care resumă ideile schismaţicilorit, eru- 
dituli Episcopi procede mai înainte în opera sa, arstândă cun 
oposițiunea schismaticilori în biserică devine rebeliune în statii, 
motivândit revolta iscată în Moseva la anulii 1682; apoi, cum acea 
schismă sa respânditii și cari sunt desbinările ce sai iscaţii chiar 
în lăuntrulii ei. 

Vorbindu-ne de secta nepopismului în provinciele Vladimirului, 
ale Siberiei, ale Mărei Albe, ne arată iarăși în ce constă doctrina (âl- 
cului pronumitii teodoseismi în Moscva; ne vorbesce asemenea 
despre filipismulă, care a avută de autorii pe unii străleță fugarit, 
călugăritii sub numele de Filipii, și ne expune doctrina sa; ne întreţine 
asemenea de doctrina unei alte secte, a pelerinilorii; pe urmă vine 
la secta popiștiloră, arătând doctrinele și stabilirea principieloră 
din care se compune; apoi ne istorisesce cum chiar în secta, po- 
Piștiloră. s'a ivit desbinare, ast-felă că pe la începutul seco- 
lului presentii numai în guvernele siberiene: Orenburg, Permu și 
Tobolsc se număra mai multi de 150.000 schismatici popiști. 

Intr unit capitol ulteriori expune cu multă precisiune, cari ai 
fosti măsurile întrebuințate de Guvernti și biserică încă dela începuti 
până la Petru celi Mare, Ecaterina II, etc., și ne arată cum sub 
Imp&ratuli Nicolae I sorta schismaticiloră sa înăspritii, pentru că 
nu li sa mai permisti să facă case de rugăciune nouă și nici chiar 
restâurarea, celoră vechi. 

Ast-felii mai multe sute de edificii fură nimicite, decimi de mii 
de icâne vechi fură luate, precum și cărţi bisericesci și alte, găsite 
prin oratoriele și prin casele lori, și s'a interdisi popilorii lipo- 
venilorii să primescă ori ce remuneraţiune. In recensemintult din 
anulii 1850 s'a ordonaţi să se înscrie femeile în alte familii străine 
și copiii printre cei ilegitimi, s'a luată disidențilori dreptulă de a 
fi negustori, supunendiă pe popii lori la recrutare și pedepse corporale. 

«Tote acestea, dice Episcopulii, aă întărită pe schismatici şi i-ai 
împetritii în tote cugetele loră dușmane contra Guvernului și a bi-
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sericei rusesci, pe cari le manifestau la totă ocasiunea. Iată causa 

emigrațiunei lipoveniloră ruşi; ei căutau a scăpă din acestă per- 

secuțiune.» 

Intr'adevără, ei formară colonii lipovenesci în Bucovina, la Fân- 

tâna, Albă şi în alte localităţi; în Turcia, prin tâte orașele de-alungulti 

Dunărei și alti Mărci Negre, prin Bulgaria şi Rumelia; pe costa 

chiar a Asiei mici, la marginele Măriloră Marmara şi Negră; în 

fine în România, mai cu s6âmă în Moldova, unde atâtii secta schis- 

smaticiloră, câtă şi, chiar ereticii ruși, ca, scopiţii, molocanii și alţii, 

sunt cunoscuţi sub numele genericii de lipoveni. 

Ne descrie pe acoști sectari cum se opunii la constatarea acte- 

lori stărei civile, la, pomenirea Domnitorului în biserica, lori, în fine 
ne întreține despre ierarchia şi sectele lipovenilori din ţâra n6stră. 

In partea II a, acestei meritâse scrieri, Episcopulă Melhisedec 

ne vorbesce despre eresurile şi sectele ereticesci esistente în Rusia, 

despre molocani și duhobori, despre împrejurările ce ati favorisatii 
formarea, societățiloră religiose ale molocanismului, patronarea, pro- 
testantismului şi persecuţiunea asupra ortodoxiei şi a clerului. 

Mai tractâză, despre sectele. mistice; dă definiţiunea acestora, ca 
nisce grupuri de credincioși, cari lăsândi la o parte învăţătura po- 
sitivă despre calea mântuirei, pretindă a se pune ei în nemijlocită 
comunicațiune cu divinitatea, a se inspiră şi a primi de-adreptuliă 
dela ea revelaţiunea despre totii ce privesce la mântuirea şi la 
viâţa vecinică. 

Ne arată, ca consecință a aceloră tendinţe, pe chlysti saii cristi, 
pe scopiți sau castrați, doctrina și cultul tuturoră acestora, dove- 
dindi că doctrina, mai cu semă a scopiţilori, este nu numai anti- 
ortodoxă, dar şi anti-creștină. , 

In adevără, fundamentul principalii ali doctrinei creștine, Ve- 
chiulti și Noulii Testamentii, nu se primesce de scopiţi în formă de 
cuvinti viii și adevărată ală lui Dumnedeii, precum îl primesce 
biserica și mai puţini țină dinșii la Sin6de, la scrierile sfinţilorii 
părinți și la cărţile bisericesci. 

ki susțină, că sacra seriptură, precum se păstrâză ea acum în.
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biserică, nu este cea adevărată, ci alta, coruptă înadinsti de creş- 
tini încă din timpul Imp&ratului Constantini celti Mare, și că atâtit 
în ea câti şi în cele-lalte cărţi ale bisericei adevăratul spirită alt 
credinței lui Christosii este defigurati şi sfinţii lui Dumnedeii fal- 
silicați în lucrările şi învăţăturile lori. 

Mai menţionâză încă secta mistică a scacuniloriă, a montanilorii 
şi a napoleoniţilorii. Acestă din urmă sectă se formă în vâculti 
XIX-lea, în anul 1820, în oraşele Pscov şi Pinsc. Dinşii consideră pe 
Napoleon ca Dumnedeii, i se închină și-l chiamă la rugăciunile 
lorii. Iie-care sectarii are în casa sa bustulă acelui Impăratii sait 
portretulă lui şi ei începii serviciului bisericesci cu rugăciune înain- 
tea acestui Impărată. 

Revenindi la România, părintele Melchisedec ne întreține des- 
pre sectele mistice rusesci, de scopiți în speciali, de epoca venirei 
lori în Moldova, de procesele intentate acestora la Iași şi în alte 

y 
localităţi, despre comunităţile și numărulă scopiţilorii din România, 
despre molocani şi luptele ortodoxiei contra acestora. 

In fine, într'uni suplementă, ne dă o statistică a lipoveniloră din 
România, ne indică datele stabilirei lori prin diferite localităţi, unde 
locuescii chiar astădi în patria n6stră; dice cum că cei mai vechi 
aii venită în lași la 1730 şi sfirşesce remarcabila sa operă prin 
reflecțiuni asupra lipovenilorăi în România, arătândii că dinşii au 
rămas staționari, înmărmuriţi, nemișcaţi de totă ce se numesce pro- 

gresi; sunt aceiași Gmeni ca și în secolele XVII-lea și ali XVIII-lea, 
cu aceleași idei rătăcite, aceiași ignoranță, aceiași ură contra cul- 
turei şi aceiași isolare perfectă de societatea nostră. 

Din fericire, constatămii că propaganda lorit printre Români a în- 
tîmpinatii o mare pegdecă din nesciinţa limbei române și din por- 
nirea fir6scă a Românului de a nu-și schimbă religiunea părinţiloră săi. 

Ast-felă Episcopul nostru, cu o mână magistrală, ne-a desfășu- 
ratii istoria numeroselorii secte schismatice în Rusia, cari se dis- 
tingit unele de altele prin multiple nuanţe, făcându-ne cunoscută 
în tote amănuntele secta cea mai pericolâsă, aceea o scopiţilorii, 
deosibiți nu numai, cum dice stimatulii nostru colegi d-li Ilasdeii
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în prețidsa sa istorie asupra toleranţei religi6se în România, prin 

s&lbatica mutilare a sectatoriloră, dar încă printr'o ardore criminală 

de a supune și alte persone la acâstă operaţiune și a câştigă ast- 

felu adepţi, sub protecţiunea toleranţei, prin exortaţiuni și corup- 

țiuni. Ori cine isbutesce a face 12 proseliți, câştigă titlului venerabili 
de apostolii. 

Cu tote rigorile Divanului Moldovei, care-a fosti siliti a infirmă 

acestă oribilă licenţă, după mai multe violenţe și abusuri, toleranța, 

roligiosă a lomânilori a fostii completă în trecută (1), ast-telti cum 

e şi astădi, întindendu-se chiar asupra acestei pernicidse secte a 

scopițilorii, fără a se preocupă de dogmele teologice, de ritualulii, 

de cultulă acestori monstruoși propagatori ai scopirei. 

Sfinția Sa Episcopuli Melchisedec a sciută admirabilă a, utilisă 

lote scrierile rusesci şi naţionale, pentru a întocmi istoria, schisma- 
ticiloră ruşi şi a ne revelă tote peripeţiile acestori revoluționari ai 
ortodoxiei, 

Ceea ce distinge acâstă preţiosă operă de altele ale aceluiași au- 

(1) In temeiulă acestei aserțiuni reproducemiă estracte din operele a trei călători din 
secolului XVi-lea. | 

Străini de diferite condițiuni și naţiuni, 6meni de stati, scriitori, visitatori, cari ai vrăitu 
printre poporulii românii, observândă toleranța religi6să la noi, ai fostă pătrunși de acesti 
simţemintii măreţă ali Românilori și Lai transmisă istorici plini de satisfacţiune. 

Ast-felă în secolulă XVI-lea se exprimă d. e. Gheorghe Reichersdorft, trimesulă Au- 
striei la Curtea lui Petru Rareșii: 

«Sunt aici diverse secte, diverse genuri de religiuni și de nemuri, Ruteni, Poloni, Sârbi, 
Armeni, Bulgari, Tătari, nu mai puţinii şi Saşi din Transilvania, locuindă pe ici pe colea 
sub sceptrulă Domnului moldovenesci, cari toţi întrebuințeză, fără a se certă, leluri de 
feluri de ceremonii și dogme, avândi fie-care sectă sati naţiune deplină libertate de a urmă 
-Proprielorii sale rituri și obiceiuri.» (Chorografia Moldaviae, p. 50.) 

Polonuli M. Steykowski, trăindă printre Români dela 1572—1575, se pronunţă în acelaşi 
modă și admiră cu emfasă în versuri acestă, țeră, qicendi: cAcolo Munteni, Serbu, Ți- 
gană, Greci, Italiani, lume amestecată!» (Kronica polska, Warszawa 1846, ], p. AVI.) 

Cu două secole în urmă, călătorulă ragusanii Raicevich semnaleză libertatea confesio- 
nară în era n6stră, dicendiă: «Fie-care seotă și religiune e tolerată de a-și esercită cultulti 
său, fără nici o împedecare. In 'Țera-Românescă se află mai multe mănăstiri de francis- 
cani observanți, cari depind de Episcopulii de Nicopole din Bulgaria. In Bucuresci este 
o biserică luterană şi o sinagogă evreescă. In Moldova, fiindă prea numeroşi, Israeliţi; 
obținură permisiunea de a ave mai multe templuri.» (Osservazioni intorno la Valachia, 
e Moldavia, Napoli 1788, p. 245—6,) |
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torii, este că mersulă ei procede fără digresiuni, cari ati în genere 

inconvenientuli de a vătămă atenţiunea cititorului, de a-lii distrage, 

făcendu-lă să pârdă cu înlesnire șirului ideilori şi depărtându-lu de- 

la subiectuli principală prin incidente afară de locului lori, defect 

care se vede în unele din alte opere ale acestui Episcopi. 

Cât despre stilă, e uşorii, adecă clarii, şi neologismele cari le 

găsimi în cale destulii de desi, sunt tot-deauna apropriate cu ma- 

teria,. 

Acâstă operă mai are pentru noi marele meriti de a ne face cu- 

noscutii in tote amănuntele, cari sunt împrejurările cari at împins 

pe lipoveni în România, imigrațiune despre care nu se vorbesce 

așă de întinsă nici în resumatulu eresuriloră lipovenesci anexaţu 

la cartea întitulată «Prastie» a Archimanaritului Mardarie (mănăs- 

tirea Nemţului 1837), nici în monografia părintelui D. Dană și a 
d-lui ÎI. F. Kaindl din Cernăuţi. Ea ne mai deschide ochii asupra 

marelorii inconveniente ce acea sectă le presintă pentru ospitaliera, 

şi toleranta nostră ţeră. 

Așă dar, acel studiit ne lumineză cu o lumină necunoscută până 

atunci la noi asupra simțemîntelorui acestori emigranţi, cari stai 

în genere isolați de națiunea nostră, deși sunt printre noi de mai 

bine de unii secolu. i 

Memoriulă cetitii în Academia Română de Episcopul Melchisedec 

în ședința dela 17 Martie 1890: «Despre biserica ortodoxă în luptă 

cu protestantismuli, în speciali cu calvimismuli, în suta AVILa 

și cele două Sindde din Moldova în contra calviniloră» este şi 

elii una din însemnatele sale lucrări. Secolului XVII-lea a fostă în 

Apusii unii secolii de mari polemice religiose între catolici şi bise- 

ricele reformate. Aceste polemici, urmate mai cu semă în l'rancia 

şi în Germania, ati găsitii o expresiune elocinte în opera lui Bossuet: 

Histoire des variatious de leglise protestante. 
Punctulă slabă alti protestanților eră de a dovedi perpetuitatea 

credinței lorii dela Apostoli. De aceea aii căutată ună sprijini în 

biserica, ortodoxă. Fi au fostii ajutați în acestă căutare de împre-
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jurarea, că mulți preoţi răsăriteni s'aă dusit să-și completeze cultura - 
generală pe lângă Universitățile protestante din Germania. 

In vremea când Lucaris ajunsese la Patriarchia de Constantino- 
pole, se publică la Geneva, în 1632, precum amti disi, de unii cal- 
vinisti, unt catechismi, care căută să probeze că biserica ortodoxă 
avea, aceleași credințe ca, cele protestante în privinţa, cinstirei şi în- 
chinărei la icâne. La epoca acestei controverse, care se închee la 
1669, biserica română jucă unii rolii mare, căci Sinodulă celt de- 
cisivă fu celă din Iași (1641), chemati de Vasile Lupu și condusi 
de representanţii Patriarchateloră ortodoxe, şi la care Sinodii a avutii 
ună rolă însemnați Mitropolitul Varlamă, împreună cu Episcopii 
moldoveni. Același Sinodii s'a, mai ocupatii şi de situațiunea, bisericei 
române, și în specială a celei din Moldova, față de cele-lalte bi- 
serici ortodoxe. Cestiunea fusese rădicată de Patriarchulă din Con- 
stantinopole Partenie, care într'o scrisâre adresată lui Vodă Vasile 
Lupu arătă, că în urma decăderei totale a Patriarchiei din Ochrida, 
ar li bine ca biserica română să intre în relaţiuni directe cu acea din 
Constantinopole. 

Pentru lucrările ce sat urmati în acâstă cestiune, nu sai gă- 
sit alte informaţiuni decât cele indirecte, pe care ni le dă Dimitrie 
Cantemiră, când ne arată starea relaţiuniloră dintre acești doi capi 
bisericesci la finele vecului XVII-lea, stare care nu pote să fie 
decât resultatuli hotăririlorii luate de Sinodiă. Aceste relațiuni se re- 
sumă ast-felu: Mitropolitul Moldovei are o posițiune deosebită, pe 
care nu o ai cei-lalţi Mitropoliţi. Deși nu pârtă titlulă de Patriarchiă, 
elu nu este supusă nici unui Patriarchii. Mitropolitul Moldovei e 
scutiti de tributuli ce-lă plătesc Patriarehiei din Constantinopole 
cei-lalți Mitropoliţi sub numele de wotyâzrjzos ai 6rlOetac (comuni- 
caţiune şi ajutorii.) 

Folosuli principalii ali operei pe care o analisaii aci, este, că 
tăcerea chronicarilorii și lipsa de isvâre românesci, Melchisedec a 
căutați să le inlocuâscă cu documente grecesci Și rusesci, ajutând 
ast-felă a aruncă lumina asupra uneia din cele mai însemnaţe epoci 
ale istoriei hisericei române, şi că ună Românii, Petru Movilă,
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-ca Mitropolitii ali Kievului, a jucati unii rolă de frunte în defi- 

nițiunea şi apărarea credinței faţă cu încercările interesate venite 

din afară. ” 

Scrierea lui Melchisedec, întitulată Vicța și scrierile luă Grigorie 

Tamblaciă, cetită Academiei în patru şedinţe dela începutulii anului 

1883, este nu numai o biogralie a acestui demnitarii ală bisericei, ci 

după obiceiulii autorului de a tractă în digresiuni mai lungi despre 

tote cestiunile ce i se ivescii în cale, o contribuţiune de valdre la 

istoria generală și culturală a ţârei în suta XV-a. 

Grigorie Ţamblaci, după acelă studiii, a fostii Români, născutiă la, 

Tirnova în Bulgaria, nu se scie în ce ant. A făcutii studii teolo- 

gice și sa călugăritii în Constantinopole, de unde Patriarchulti îl 

ivimise în Moldova spre a restabili pacea în acea biserică. Elă r&- 

mase acolo și fu numiti profesorii la șcâla domnâscă slavonă dela 

Sucâva. Apoi, chemati fiindă la 1407 in Rusia de unchiul săi 

Kiprian, care eră Mitropolitul Moscvei, isbuti să fie alesi Mitro- 

politii ală Kievului, scaună noi înființată la 1414. A rămăsă în 

acestă, sitiațiune până la anul 1419 sai 1420, când, după sorgin- 

ţele rusesci, ar fi muriti și ar fi fosti înmormîntat la Vilna. După 

Melchisedec însă, eli şi-a părăsiti numai scaunulă, din causa ure- 

lori ce aţițase în contra lui Greculă Fotie, Mitropolitii alt Mosc- 
vei, de sub autoritatea căruia, se luase țările litvane cari formati 

eparchia lui 'Ţamblaci, și silințele ce și le dedea Marele Duce Vitold 

de a persecută ortodoxia în favorea bisericei unite, la care 'Ţam- 

blacii putea cu atâti mai greii să resiste, cu câti și Eutimie Patriar- 

chulii Constantinopolei (1410—1416) îli combătea, 

Apoi, ar fi fost în timpii de dece ani egumenii alti Lavrei De- 

ciana, în Serbia, şi întorcându-se în Moldova pe la 1432 ar fi fostă 

alesă Mitropoliţi ali Moldovei. La 1440 sar fi retrasi la mănăs- 

tirea, Nemţului, unde muri la 1450. 

Obiecțiunea, principală la care dă locii acestă scriere a lui Mel- 

chisedec, este slăbiciunea probelori că profesorulă la şeâla dom- 

nescă, Mitropolitulii Kievului, egumenul serbescă şi Mitropolitul 

Moldovei, ar fi una și aceiași pers6nă, Grigorie 'Țamblacii, și că
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acesta, care, fie că a îndeplinitii tote aceste roluri saii numai unele, 
n'a scrisii decât în limba sârbâscă şi eră născuli la Tirnova, ar 
li Românii. Credemii, cum qice d-l Xenopol în istoria sa, că 'lam- 
blacit eră de origină română macedonână, însă din familie bulga- 
risată, precum se întimplase cu multe familii venite din munţii Ma- 
cedoniei și așezate în oraşele Dulgarici. 

D-li Gheorghe Aramă, profesori la seminariulii Veniamin, deşi 
n'a dispusi, după cum vedemi din mica broșura ce a publicatii în 
anul trecuti (1), decât de istorii gonorale rusesci, eclesiastice, ro- 
mâne, etc., crede că Melchisedec a confundată trei contemporani 
cu acelaşi nume de Grigorie. 

De altminteri, cu acea lealitate, fără care nu se pote face vre o 
cercetare de folosii, însuși fericitul Episcopi mărturisesce la pag. 
5l a lucrărei sale, că probele directe pentru afirmarea că același 
Țamblaci, care a fostă primul Mitropolitii ali Kievului, a fostii și 
Mitropolit alti Moldovei, lipsesce. 

Forte interesantă și multă mai plausibilă este explicarea, ce cu 
ocasiunea studiărei scrierilorii s6rbesci ale lui Țamblaciă, caută să 
o dea Melchisedec faptului aşă de stranii la prima vedere, că ne-am 
făcută apariţiunea în istorie cu o limbă literară, şi oficială străină, 
cea slavonă, care a persistatii aşă de multi timpii. 

Comunitatea de religiune, traducerea anteridră a tuturorii cărțilorii 
religiose în limba slavonă, numerdse emigrări de călugări slavi din 
(erile balcanice în totă timpul evului medii, apoi din ţările or- 
todoxe supuse Poloniei, şcolele deschise de aceştia, din cari eșiaii 
diacii, ţircovnicii şi popii, frica de a sdruncină credinţa, înlocuind 
o întrâgă literatură teologică vechie de 600 de ani cu alta nouă, 
frică care sa măriti după încercările neisbutite de unire, mai cu 
s6mă după aceea, din Florenţa, aceste consideraţiuni şi altele analoge, 
expuse cu pătrundere psichologică, sunt explicaţiunile ce le dă feno- 
menului păstrărei limbei slave la noi în biserică şi statii. 

Ne mai arată apoi, din plângerile Mitropolitului Teodosie ală Mun- 

  

(1) Cu titlulă de Grigorie Țamblacă, n'a fost Mitropolitii ali Moldovei şi Sucevei nic; 
inainte de Şinodulă florentini şi nici după aceea (br. 32, 25 p. lași 1892).
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teniei (1680); cum, după ce legăturile cu slavismulă at încetatii de 
a [i aşă de strinse și de desi împrospătate, limba străină, care dejă 
din secoluli XVI-lea, eră în concurență cu cea naţională, eră sim- 
țită ca, o grea pedecă pentru intima comunicare de simţimintă între 
preoțime și poporii. 

Ca, urmare, voii vorbi de o altă lucrare a lui Melchisedec, cetită 
în Sfintul Sinodi la 1883, asupra « Papismului și stăreă actuale a 
bisericei ortodoxe în regatulă, României». Acolo analiseză, cu în- 
cepere dela anul 1096 — puţinii după săvârşirea, despărțirei biseri- 
cilorii — și pe basa documentelorii studiate cu multi zelă, natura 
relațiuniloră ce s'a silită tot-deauna Curia romană să le întreţie cu 
țările române. Susţine, că dacă Papa până în dilele nostre s'a siliti 

să menţie o ierarchie catolică pentru ţările române, titularii aceştia, 

saii nai veniti în ţ6ră, unde existenţa lori une ori nici nu eră 

cunoscută, sait veniaui numai ca visitaţori în tote timpurile în mi- 

siuni timpurare și se ocupaii numai cu păstorirea străinilorii de 
ritului lori, aflători în ţările române. In limitele acestea au fostii 

totii-deauna, toleraţi, ba une ori chiar protegiaţi şi ajutaţi de unii 

Domni sai demnitari, fie din consideraţiuni politice, fie une ori din 

predilecțiune adevărată. Unii chiar din acești misionari, fără a fi cău- 

tată acestă scopi, ai adusii unii folosii istoriei nâstre prin relaţiu- 

nile ce le-ai scrisă, și cari utilisate cu precauţiune, constituescă adi 

pentru noi isvore istorice. Când însă s'aii încercați să întindă cre- 

dinţa lori printre Români, s'aă loviti de simţemîntuli acela care 

nu despărțiă biserica ortodoxă de vieţa naţională şi de puternicului 

respectă pentru așezămintele şi obiceiurile pămîntului ale strămo- 

şilorii noştri. Melchisedec, care eră uni credinciosă convinsil şi ju- 

decă din punctulii de vedere arătatii mai sus, nu putea să nu ajungă 

la. conelusiunea, că nu se pote încuviinţă înființarea nouă a unui Ar- 

chiepiscopati latină în Bucuresci. Sciă de siguri, că sunt argumente 

puternice basate pe numerâse chrisove și corespondențe pentru a 

susține părerea contrarie, anume că Episcopii catolici, a cărori exis- 

tenţă în Moldova e netăgăduită, nu erai visitatori, ci statorniciți. 

Şi nu-li putea opri teoria, modernă, după care unitaţea religiosă ne
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mai fiindă, ună obiectii de care să ducă statulii grijă, pentru că ea 
nu e 0 condițiune necesară a unităţei politice, cestiunile de acâstă 
natură arti rămâne la libera apreciare a fie-cărui omii în parte. Punc- 
tulă de vedere din care scrie aci regretatuli Episcopii, precum sco- 
pulii ce-lă urmăriă și vioiciunea credinţei sale, explică chipulti de 
cugetare puțini tolerant, pasionatii, iar nu rece, cum se cere unui 
istorică, ce-li vedemiă în acestă operă. 

Ami citati nonumăratele titluri ale lucrărilor eruditului călu- 
găru; e necontestatii însă, că trebue să privimii ca, cele mai meri- 
torie mai alesi cercetările sale despre Chronicele Hușilori și [pis- 

copiei sale şi acele asupra Romanului și Episcopiei, cari singure 
ari ajunge a-l asigură unii locă însemnati printre istorici și cari 
intereseză de o potrivă istoria generală a ţărei, acea a limbei şia 
bisericei naţionale; ele sunt titluri ce şi le-a câştigată Melhisedec 
la recunoscinţa n6stră. 

Mechisedec, care avea pasiunea documentelorii vechi, a sciutii 
să scoță din aceste prăfuite mărturii ale trecutului prețidse sciințe. 

In adevăr, acele chronitci, expresiuni naive ale societăţei de pe 
atunci, sunt oglinda credinciosă a aceloră depărtate vremuri, cari 
ară fi rămasă înmormiîntate în prafulă bibliotecelorii bisericesci, 
dacă nu se găsea unii omit devotati misiunei de a ni-le face cu- 
noscute, scoțând din ele pentrua da memoriei nâstre totii ce me- 
rită să fie sciuti de nâmurile nouă, și acela fu Melchisedec; mâna 
sa e aceea, care a răpilii uitărei atâtea lucruri de interes, atâtea 
amănunte cari ne faci a trăi în epocele trecute. 

Să vorbimă însă ceva. mai multi şi mai obiectivii de acele chro- 
nice ale Iluşiloră şi ale Romanului. Prima, se împarte în trei părți: 
istoria orașului dela întemeiarea sa în anulu 1592, istoria Episco- 
piei dela 1592 până la 1865, și cercetări diverse privitâre mai 
alesi la istoria limbei. Aceste părți sunt precedate de o introducere, 
relativă scurtă, dar interesantă. 

Scopul, în vederea căruia a lucrati răposatului, este necesitatea 
ce a simțito de a studiă istoria culturală a nsmului, adecă istoria 
limbei, credinței, a întocmirilorii politice, etc, Faţă cu lipsa cea mare
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de lucrări în acestă direcţiune, elă s'a siliti a culege totii ce so 
raportă la ele, mărginindu și cercul cercetărilori la Episcopia Ilu- 
șilorii. Faţă cu adincile schimbări ce sai făcută în starea lucru- 
riloră la noi, dela unire încâce, asemenea studii, importante pen- 
tru ori care popor, sunt și mai însemnate pentru noi, căci numai 
cu ajutorul lori vomii pute restabili necesara legătură a conti- 
nuităței n6stre naţionale. 

Melchisedec admite, că Iluşii at fostii înființaţi în vremea lui 
Ștefană celi Mare și că-și tragii numele dela ună boerii anume 
Ilusulti; elti respinge deci părerea admisă de Andreas Wolf (1), 
de Nicolae Şuţu (2), între mulți alți, şi apoi susţinută cu atâta con- 
Vingere și tărie de învăţatulă nostru colegi d-li Ilasdei (3), că 
numele lori ar veni dela IIusiţii (4). Arată în urmă, că însemnă- 
tatea economică a orașului vine dela așezarea sa pe calea mare 
care ducea spre țâra Tătariloră, că elit eră întărită şi conţinea, re- 
ședința domnescă. 

Ixpune apoi sistemulă dregătoriilorii, cari, aşă cum ni-l înfăţi- 
șeză, ni se pare complicatii şi confusi, și sistemul financiarii și 
comunal ali epocelori ce le-a studiati, precum şi monetele tim- 
puriloră acelora. Aci e de siguri o lipsă în lucrarea Episcopului, 

(1) In Beitraege zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fiirstenihums Moldau. 

(2) Notiţe statistice asupra Moldovei (1852). 

(3) Istoria toleranţei religidse în România. 

(4) Dovada că orașulă Huși s'a chemati ast-felii dela Husiţi, adecă partisani ai lui loană 
Huss din Praga, resultă din o bulă alui Papa Eugeniu IV (1444), atestândă ca Husiţii, 
de abiă 30 de ani după mortea lui Ioani Huss, aii găsitii adăposti în Moldova. 

Alăturarea dateloră chronotogice dovedesce, că imigrațiunea Husiţiloră în acestă ţâră a 
avutii locii pentru prima dată pe la 1435. In 1460, sub domnia lui Ştefanii celă Mare, a avutii 
loci o nouă imigraţiune, care acesta a datii numele micului orașă Huși, unde fugarii ri- 
dicară biserici, sădindă și cultivândă vii în împrejurimile acestui oraș. Unii vecii și ju- 
mătate după prima apariţiune a protestantismului în Moldova, Ungurulii Gheorghe Vasari» 
secretară ală Episcopului de Camenița în Polonia, serie la 20 Augustii 1571 nunciului apos- 
tolicii, Jtalianului Vincenzo da Portica, cele următore: 

«Vă însciințezi cum că Michailă Tabuk Fegedin, predicatorii fârte clocinte, Maghiarii de 
origine, ne-a adusi la cunoseință că Ungurii stabiliți în Moldova, anume în oraşele Huși 
și Romani, precum şi în satele de pe împrejurii, ceva ca la 2.000 de 6meni, rătăciți din- 
tru întăi în eresulii lui Ioană Huss, ai îmbrăţişatii acum religiunea catolică.» (Theiner, Mo- 
numenta Poloniae eţ Lithuaniae, Romae 1861, s. 2, p. 162.)
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căci ne presintă ca contemporane administraţiuni și dregătorii cari 
nu ai putută există simultanei, ci saă prerânduitii în decursul 
anilorii, schimbându-se, transformându-se și unele din ele desfiin- 
țându-se şi modificândă firea sai cerculi loră de atribuţiune. A le 
uni sinchronicii însemnâză a, introduce în tabloulii lori contusiune. 

In partea a doua ne arată, cu o lăudabilă nepărtinire, ună mare 
num&rii de feţe bisericesci de viii interes. Ast-feli ne înfățișâză 
pe unii Mitrofani III, Ipiscopă alu Iluşilori dela 1683—1690, 
renumiti prin învățătura sa, care a fostii celi întâi conlucrătorti 
la edarea Tesalonicului în limba grecă în lași, la aceea a Enchi- 
ridiului scrisă de Patriarchulă Ierusalimului Dosofteiă contra lute- 
raniloră şi calviniloră. Ne presintă pe ună Varlamii I, pe care-lii 
numesce cu dreptii cuvîntii unit răzeşofagii, pentru lăcomia cu care 
cotropiă părnînturile acestori! mici proprietari devălmași; pe uni 
Meletie Ghica, rudă cu ilustrulii Domni Grigorie Ghica, care, mar- 
tiră alu patriotismului, fiindă Archimandriti ală unei mănăstiri, o, 
voitii mai bine să fugă când Austria ne luă Bucovina, decât so ser- 
vâscă, deşi i se făgăduise unt scaunii de Episcopi, şi a muritii în 
surghiunii la Smirna. 

Se scie, că în trecuti fie-care braslă îingrijiă de o biserică, care 
adesea purtă numele ei. Mulțumită acestei împrejurări, Melchisedec 
a găsitii multe sciințe privitore la vicţa, moseriașilorii în documen- 
tele bisericesci pe cari le-a cercetati. In partea III, Melchisedec 
respinge cu dreptii cuvintii părerea neîntemeiată și nu îndestulii 
desvoltată a lui Cantemir, după care buchile slavone arii fi fostii 
primite la noi în urma reacţiunei stirnite sub Alexandru celt Buni 
în contra încercărei de unire a Conciliului din Florenţa. Dovedesce 
apoi, în chipi evidentii, că limba slavonă n'a fostii la noi decât 
limba, claseloră ocârmuitâre şi bisericesci, cari chiar ele nu o cuno- 
sceait tot-deauna, bine. Arată cum acea limbă se amestecă din ce 
în ce mai multi la noi cu cuvinte şi întorsături românesci, așă 
în câtă Episcopulă face judici6sa, observaţiune, că s'ar pute alcătui 
din acele fragmente «unt bunti glosară de limbă românescă» ast-
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felu cum există pe atunci în gura poporului. Acelă limbagiii devine 

chiar din ce în ce mai ibridi. | | 

O parte slabă, printre altele, a acelei chronici a Hușşilorii, este 

că — precum a semnalati stimatulii nostru colegii pe care lam citati 

adiniorea — se găsescii în unele părţi ale ei greșeli de traducere și 

de etimologii slave, ceea ce nu poti apreciă prin mine însumi. Nu 

poti însă să m& asociezi cu totulii la critica, pote cam severă, ce 

d-lă Ilasdeii îi face, pentru că a luati de bună chronica lui Iluru, saii 

isvodulii lui Clănăi, cum i se mai dicea după numele închipuitului 

traducătorii, care ar fi trăitii pe la anului 1495. Deşi Cipariu, Bar- 

nuțiu, hogălnicenu și însuși d-li Ilasdeii adusese dejă probe de fal- 

sitatea ei, acesta n'a opriti, că la epoca când seriă Melchisedec, 

credința în adevăruli acelei chronici eră generală și așă de mare 

în câtit vedemiă că şi d-lii A. Xenopol păreaa o împărtăși (1), pe 

lângă alții, ca d-lă Gr. Lahovary (în Revista Română, 1861, p. 533). 

Asemenea şi d-lă Nicolae Ionescu, când sa propusi în ședința din 

16 Martie 1883 a Academiei Române numirea unei comisiuni pentru 

cercetarea ei, susținea autenticitatea. Așă în câţi acesta pote explică 

sait chiar scuză greșala, decedatului nostru colegii. Controversa este 

acum, se scie, definitivii terminată și autenticitatea respinsă. La acesti 

resultatii a contribuiti și studiulă d-lui A. [. Philipide din Convor- 

biră Literare, 1882 (1 Octobre). Din unii articol ali d-lui Papadopol- 
Calimachă totii în Convorbiri Literare, 1883—84, vedemi că încă 

dela ivirea ei, acea chronică deşteptase destule îndoeli, pentru ca, 

Vodă Gr, Ghica de atunci să numâscă o comisiune pentru cercetarea ei. 

Chronica Romanului e împărţită în patru părți de diferită întin- 

(1) Iată cum se exprimă d-lă Xenopol în recensiunea asupra Chronicei Huşilorii (Conv. 

Lit. anulă 1V, 1871; p. 380): 

«Monumentele scrise în limba română din timpurile mai vechi sunt forte rare. Cel 
mai vechii cunoscuţii până acuma este chroniea lui Iluru în traducerea Spătarului Petru 
Clănăă. Pentru autenticitatea acestui documentii de ună preţă atătii de mare, aduce P.S. $. 
autoruli, temeiuri noue, puternice. Petre Clănăi in prefața traducerei sale ice, că a scris'o 
în Vaslui cu Ştefani celă Mare. Unii chrisovii descoperiti în archiva Episcopiei cu data 
din anulă 1495 pârtă, că a fostii datii de Stefani celui Mare în Vaslui și între marturii 

citați în elii se vede Petre Clănăit Spătarulu. Acestă concordanţă cu ună documentii a 

cărui autenticitate nu pote fi pusă la îndoială, nu pote fi ceva întimplătoră.»
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dere. Prima constă din o interesantă introducere, în care Episcopul 
discută despre originea Romanului, ierarchia bisericescă a Moldovei, 
relațiunile acesteia cu Patriarchia din Ochrida și mai târdiă cu aceea, 
din Constantinopole. Eli menţioneză, fără a le da cred&miîntii, le- 
gendele despre înființarea Romanului de Imp&raţii Claudiu s&ă Ca- 
vacalla, ba chiar do Traianti. Cercetândi părerile ehronicarilorii no- 
știri, ajunge la, conclusiunea că a oxistată mai înainte unt tergu, pe 
lângă care Romanii Vodă clădi o cetate, care i-a luatii numeie, și 

- : pe lângă acâsta, o a doua cetate, înființată sai reîntemeiată de Ste- 
fanii celti Mare, care arse pe vremea lui Lăpusnenu şi fu distrusă 
pe la începutuli acestui vâcii de moșierulă Bogdani și de Ipis- 
copulii Gherasimii. Arată, ca urmare, pe scurti, după documentele 
administrative ale orașului, locuitorii săi, cari aă fostii: Români, agri- 
cultori și meseriași, acești din urmă organisaţi în bresle; Unguri, 
cari la, venirea lorii ati fostii protestanți și după contopirea cu Mo- 
ravii, sait făcută catolici; Armeni, cari la începutti aveati aceiași 
condițiune legală ca Evreii, dar cari cu timpulă aii intrață trep- 
iati în rândurile naţiunei române; Evreii, din cari primii ară fi ve- 
nită în același timpii cu Armenii. Aceşti din urmă, după cum ro- 
sultă din o lucrare cetită în Academie de r&posatuli asupra ins- 
cripţiunilorii bisericeloră armenesci din Moldova, arii fi venitii la Iași 
numai în anul 1395, dată care o dă și d-li Ilasdei în Istoria 
toleranței religiose, adăugindii însă că ari fi avută ei la Botoşani 
o biserică încă din 1356, înaintea lui Bogdanii Vodă. Acâstă coin- 
cidență a, ivirei Evreilorii cu aceca a, Armenilorii e forte grei de ad- 
misti. Monţionămiă în trâcâti, fără a apreciă, că unii scriitori (1) 
pretindit chiar că Evreii ară fi în ț6ră încă dela descălicătârea 
Romaniloră în Dacia. Ceea ce e sigură, e că numărulă Evreiloră 
eră în trecută forte micii şi că numai în vremea, Fanarioţiloră în- 
a i 

(1) D-lă Şăinenu în Convorbiri Zaterare, anulă 1887—88, caută în studiul său 0 pagină din istoria medievală (p. 413—521), basându-se pe legendele prin cari poporulă atribue tote ruinele a căroră origină nu-şi o pote esplică Jidoviloră, Tătarilori şi Uriaşiloră, să stabi- l6scă că o parte a Tătariloră Chazari din Crimeea, care se scie că aă trecutii la 730 la mosaismii, ar fi venită forte de timpurii în țările române, ”



48 

cepe să crâscă. Iinum&ră dările, dregătoriile, şi pentru unele amă- 
nunte ne trimete la Chronica Hușilor. 

Vorbindi de vechile biserici ale orașului, trece la icrarehia ecle- 

siastică. 

Justiniană, prin Novela XI, a înfiinţată în oraşulă săi natalt, 

pe care la numitii Prima Justiniana (1), o archiepiscopie căreia 

i-a dată putere peste mai multe provincii, între cari eră şi Dacia. 

In secolul VIl-lea, stabilindu-se Bulgarii pe malulă drepti alti 

Dunărei, nu mai avemii nici o cunoscință de acesti scaun bi: 
sericescu. 

In suta, Xll-a regăsimit apoi numele şi drepturile bisericesci, ce 

le avea Prima Justiniana, legate de Mitropolia de Ochrida, unde 

Sfintului Climenti, ucenici ali lui Chirilă, înființase ună scaunii 

dela, creștinarea Bulgarilori. Acestă nouă Mitropolie îşi exercită ju- 

risdicţiunea asupra bisericei Moldovei. La 1767, Patriarehulă Samuil 

alii Constantinopolei isbuti să desființeze autocefalia Ochridei. Au. 
iorulă descrie apoi luptele începute încă din suta XV-a înainte de 

așezarea 'Turcilori la Constantinopole, pentru a supune bisericelo 

române PFanarului. 

O dovadă de gravitatea și de nepărtinirea lui Melchisedec în 

aceste din urmă cercetări, este modulii cum probeză falsitatea, le- 

gendei, după care autocefalia bisericei din Moldova ar fi fostă re- 

cunoscută de Sinodulă şi de Patriarehia din Constantinopole sub 

Imp&ratulu loanii Paleologul în vremea lui Alexandru celii Buni. 

Eli ice lămuritii: «o spuiii fără sfială: e o simplă poveste, inven- 

tată de Mitropolitulă Gheorghe (2), deşi negreşitii cu o forte bună 
intenţiune, de a apără biserica sa.» 

In partea, II elii reproduce în şirulii chronologicii documentele ce 
le-a pututiă găsi în privinţa bisericelorii și Episcopiilorii din Ro- 
manii, legândă aceste acte printr'uniă textă, şi comentându-le din 

punctul de vedere istorică și limbisticii. O mulţime de date fo- 

  

(1) Prima Justiniana este, după Melchisedec, ună orașă din Albania, carg se numiă mai 
înainte Praevalis. 

(2) Mitropolitulă Gheorghe a păstorită Moldova dela 1723 —1729 la Suctva.



E N 
lositore sunt adunate acolo. Venind la finele secolului. XVI-lea 
semnal6ză o contradicere, care are trebuință de lămurire. In isvo- 
velo străine sunt o mulțime de amânunte și de relaţiuni privitore 
la unirea cu catolicismulii, pe când documentele naţionale nu vor- 
beseii de loci de unti ast-ielă de evenimenti. Nici ehronicaruli 
Urechiă nu pomenesce de aşă ceva. 

Melchisedec explică acâsta prin faptulii, că acele tendinţe și ne- 
gociări sat intrigi se petreceaă numai între unt numără forte res- 
trinsti de persâne, cari se feriaă forte multi ca poporului să afle 
de scopurile ce le urmăriati. 

trebue să însemnămi, că pentru mulți Episcopi ai diocesei Ro- 
manului, Melchisedec a găsită de abiă câte o notiță laconică, așă 
în câță scimă forte puţină despre dinşii. Celui mai însemnată dintre 
aceşti păstori este Dosolteiii, care a, începutii a funcţionă la Romanii 
la 16 Decembre 1659 (numele săi de mirenă eră Dumitru Bari- 
lovici), și chiar pentru acesta, Melchisedec, care dă o apreciare 
destulă de completă în biografia ce-i i consacră, e siliti să dică, că 
«pentru vremea păstorici lui Dosofteiă la Romani, nu ne-a rămasii 
nică uni documentii, din care să putemit deduce ceva în privința 
activităței sale pastorale și administrative.» | 

Catastiful breslelorii se ținea la Episcopie. Melchisedec ne comu- 
nică cu comentarii, din vremea Episcopului Atanasie U, chirotoni- 
sitii la 8 Decembre 1724, uni documentii importanti pentru. istoria, 
economică și socială a țărei, reînnoirea catastitului de către acesti 
Episcopă. La sfirșituli Chronicei Domanului, vine o listă chronolo- 
gică a Domnitoriloră şi una a Episcopiloriă, care merge cu adause 
succesive până la 1855. 

La 1851, seaunuli Mitropoliei din Iaşi eră vacanti. Guvernulti 
de pe atunci, ală lui Grigorie Ghica, făcu unii regulamentii pen- 
tru alegerea Episcopilorii de către o adunare mixtă de boeri și de 
preoți. lpiscopulu Romanului Veniaminii Rosetti se credea siguri 
de isbândă, însă în locului lui se alese păciniculă şi tăcutulă So- 
fronie, Episcopă ală Ilușilorit. Acâstă lovitură fu așă de simţitâre 
lui Veniamină, în câtă îi causă mârtea. Cu Veniamină, dice Melchi- 

Kalinderu, Melchisedec. 
4
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sedec, se închee vechia serie a Episcopatului pentru eparehia ho- 

manului și începe v nouă stare de lucruri. In adevării, în decursti 

de mai mulţi ani, ltomanului avu locoţiitori de Episcopi în loci de 

Episcopi, luaţi de Ministri, după bunului lori placi, dintre Archie- 

rei. La 1858, unuli din aceștia, Archiereulii Nectarie, înfiiinţă acolo, 

cu ajutorulii Ministeriului, seminariuli și înzestră catedrala cu vest- 
minte și cu obiectele trebuincidse cultului. 

S'a imputată lui Melchisedec că intră în unele amănunte prea, 

secundare în privința unoru acte ale administraţiunei Episcopilorii, 

asupra unori biserici și obiecte neinsemnate, și acesta atâtit în chro- 

nica Romanului câtă și în aceea a Ilușilorii. La, acesta, elti răspunde 

ast-felii într'o notă: «Bisericile în genere, între altele, sunt deposite 

de monumente amintitore de persânele ce at existat când-va și 

ai lăsatii după sine urme câtii de mici, celii puţini de devotamen- 

tulă loră religiosă; unu clopotă, uni sfeșnicii, o carte, o icână, 

unii vestminti, o pâtră, o cădelniţă, o candelă, un diseii, ună potirii, 

uni vast, tote spunit ceva, portă unt suveniri, rechiamă o amin- 

tire respectuosă, și socotescii chiar ca unulu din meritele acestei 

Jucrări de a îi scosi acestii adevăr la ivelă.» 

Tote acestea sunt, forte esacte. Acele lucruri sunt pentru archeo- 
logi, pentru istoricii, unt isvorii bogatii, care ne vorbesce de ideile 

părinţiloră noştri, care ne arată la ce gradii de desvoltăre adusese 

ei artele, ce stilii domină la anumite epoci şi ne daii cu unii cuvintii 

o mulțime de sciințe cari nu poti lăsă pe nimeni rece. Acesti ade- 

vă&rit s'a recunoscutii în fine și la noi, şi de aceea vedemi acum 

în museulă din Bucuresci uni începutii de colecţiune de totii 

ceea ce arta aplicată la satisfacerea, exteridoră a simțului religiosă 
a produsă mai buni la noi. 

La 1873, peri6da locoţiitorilorii de Episcopi a încetaţi, și scau- 

nulii Romanului a reintratii în regula nestrămutată a, bisericei. 

Cu anuli acela se încheiă şi lucrarea Episcopului nostru, lucrare 

care arată o muncă seri6să, întemeiată pe documente originale, fă- 

cută cu nepărtinire, pentru aflarea adevărului, cu unii: căldurosi
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simțemintit patrioticii, pe care m'am încercatti să-lii ar&tă în scun- 
tulă resumatii ce lam făcută. 

De aceea, credii, că i se pote recunâsce o valdre durabilă, cu tote 
rectificările şi completările ce i sai adusi şi i se vorit mai aduce 
prin cercetări ulteridre. 

Ca membru ală Sfintului Sinodii, savantulit Episcopi a fosti 
asemenea de o activitate exemplară; se pote dice fără oxagerare, 
că a fosti unuli din membrii cei mai cu autoritate aj sfintei adu- 
nări dela 1 Mai 1873 până la 1888, când încetă de a mai luă 
parte la lucrările ei. I adevărată că eră preparati la acestă muncă 
prin studiele sale în Rusia, din cari a trasă ună mare folosi pentru 
sarcina care i sa încredințatii în patria, sa. 

Pentru a, justifică aceste afirmaţiuni, să percurgemii procesele- 
verbale ale Sfintului Sinodă dela înființare, și vom găsi că mai 
tote regulamentele cari există astăqi în biserica nostră națională au . 
eşitu ca proiecte din colaborarea, dacă nu din condeiul Prea Sfin- 
ției Sale. La 1 Maiă 1873, acestă Episcopi fu alesi membru ală 
comisiunei pentru elaborarea regulamenteloră adunărei La 7 Mai 
îu chemati a face parte din comisiunea pentru determinarea sigi- 
liului Sfintului Sinodi. La 22 Maii, elti cetesce Sfintului Sinodă 
unit raportă asupra regulamentului de disciplină monachală. La 25 
Maiă cetesce unulă asupra proiectului de regulamenții pentru pro- 
cedura de urmati dinaintea jurisdicțiunilorit bisericesci. La 26 Maiti, 
coli dă iarăşi cetire unui proiectă de regulamentiă asupra posiţiunei 
seminariştiloră, apoi unuia asupra regulărei Archiereilorii locoţiitori 
de Episcopi și a altuia privitoră la precăderile Mitropoliţiloria. 

La 21 Maii 1874, eli propune unii regulamenti pentru mono- 
poluli lumînăriloră de câră. La 29 Maiii cere o modificare a re- 
gulamentului interiori ală Sfintului Sinod, arătând necesitatea de 
a nu se mai propune pe viitorii ca Episcopi titulari decât bărbaţi 
învățați și cu studii speciale. Eli mai presintă asemenea unii re- 
gulamentiă pentru determinarea, serbărilori eclesiastice și naționale; 
la 30 Octobre 1874, altul pentru alegerea Episcopiloră titulari; 
la 11 Novembre anunță elaborarea unui proiectii de lege asupra
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învățămîntului religiosti. La 16 Novembre e raportoră ală proiectului 

de lege pentru seminarii, concepută toti de dinsulu; la 23 Novem- 

bre aduce unii proiectă de regulamentii pentru cercetarea cărțilorii 

bisericesci. Tote aceste proiecte aduse în sesiunile Sfintului Sinodii 

din 1874 și mai înainte devoniră legi ale bisericei, după ce a sus- 

ținutii şi doveditii nevoia ce eră de ele. 

La 8 Decembre 1875, Iipiseopulii presintă unii proicctă de lege 

asupra lefilorii preoţiiorii comunelorii urbane și rurale. La 3 Novem- 

bre supune aprobărei Sfintului Sinodii ună manuseriptă compusii 

de dinsulii, conținândii 7? Te-Deum pentru diferite ocasiuni, căruia 

i se dă aprobarea. La 14 Maii 1876, Melchisedec cere publicarea 

proceselorii-verbale ale Sfintului Sinodi; el propune să se publice 

deosebiti regulamentele votate și sancţionate de acâstă adunare, 

pentru a servi clerului de codice eclesiastice; la 18 Maii 1876, unii 

altă regulamentii despre ceremonialulă de deschidere alu Sfintului 

Sinodi. La 25 lunie 1879, susţine introducerea unorii reforme 
moderate în portulă preoţiloră. 

La 1880, învățatulă academician presintă unt proiectă pentru 

revisiunea, cărțilori introduse în biserică şi pentru alcătuirea unci 

noue edițiuni a, lori. Acestii proiectii are o adevărată valore lito- 

rară. La 12 Iunie 1881, propune regule penlru admiterea persânelorii 

de altii riti în religiunea ortodoxă. La 17 Maiă 1883, dă cetire lu- 

crărei asupra Papismului și stărei actuale a Visericei ortodoxe în, 

România, de care am vorbilii mai sus. In fine, susține cu tărie 

inființarea unei tipografii bisericesci pentru editarea cărțiloră cu 

literile strămoşilori noștri, și luptă în contra tendinței de a urmă 

în biserică cu întrebuințarea slovelori cirilice. 

Sfinţia Sa iea asemenea parte la tâte discuţiunile ce se ivesc în Sfin- 

tulă Sinodi și ideile sale sunt mai tot-deauna admise; maioritatea 

acelei adunări la urmati până la 1888. Formându-se la dată aceea 

în Sinodă alte grupări, cari une ori aveai vederi diferite de ale lui, 
acesta obosită de indelungata și spornica sa lucrare, a începutii 
treptată a luă ună rolă mai puţini activă în desbaterile acestui 

înaltă corpi şi a încetă aprâpe de a veni.
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Pe lângă acestă fecunditate, trebue să adaugemi şi multe ra- 
porte făcute de dinsulă în acestă adunare bisericâscă, mai cu s6mă 
acela pe care lamii analisatii asupra sfintului miră. 

Facultatea de Teologie, deschisă solemni la, începutul lui Oc- 
tobre 1884, și consfinţită crearea ei prin legea dela 3 Iulie 1890, 
a avuli și ea printre susţiitorii ei pe [Episcopul Melchisedec. După 
mai multe cereri ale Sfintului Sinodă pentru înființarea acestei Fa- 
cultăți, din cari unele inspirate şi de dinsulii printre alţi Prelaţi, 
cerori rămase neimplinite, în 1881, sub înalta conducere a Mitro- 
politului Primati de atunci, acesti înaltii aşezămintii de cultură 
s'a putută deschide de faptii, mulțumită propunerei mai multorii pro- 
fesori de a predă cursurilo gratuit. La 1882 (Novembre 9), vădândti 
că Guvernulit nu trecuse acâstă nouă Facultate în budget, Mel- 
chisedec puse chestiunea în Sfintul Sinodă printr'ună discursti, în 
care tractă dintr'ună puneti de vedere cu totulă înalţi și patrio- 
ticii despre nevoia ce este, ca unii statii care voesce să iea unt loci 
de frunte în civilisaţiune, să nu lase în stare de inferioritate cul- 
tura clerului. 

«Nu este demnii, dice dinsuli, de Regatulii ortodoxă ali Ro- 
mâniei și de biserica lui autocefală, ca acâstă stare tristă a învă&ţă- 
mîntului teologicii să mai continue; ca, tinerii doritori de acesti 
înaltă studii să nu-l pâtă face în ţ6ra, lori și să umble căutân- 
du-li prin alte ţări » 

Nu se mulțumesce numai cu exprimarea unei cerinți în termini 
generali, ci cu autoritatea ce-i da în acestă materie îndelungata 
sa experiență de profesori, de păstori sufleteseii și de adminis- 
tratori de eparchii, elă pune în optii puncte basele, pe cari le crede 
necesare pentru a asigură activitatea roditâre a nouei instituţiuni, 
base dintre cari multe, precum e cea mai importantă pâte, înfiin- 
țarea unui internată, s'ait şi realisată. 

Când . vedemă dar vigorea, nouă și prestigiul ce începe a-l 
dobândi clerulii culţă și conscii de misiunea sa, când vedemi fo- 
lositârele lucrări de istorie, nu numai curati bisericâscă, ci de in- 
țeresii naţionali generalii, ce începii a eşi din ţinăra școlă, ne vomii
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aminti cu recunoscință și numele r&posatului Melchisedec printre 

luptătorii, cari cu stăruinţele lori ne-aii adusi acesti progresit. 

Din tâte acestea resultă, că ceea ce caracteriseză rolului săi bise- 

ricescii decurge din variata sa cultură, deşi însușindu-ne părerea 

exprimată de învățatulă nostru colegi, d-li Ilasdei, nu privimă 

o sciință adincă ca o calitate neapăratii de trebuință unui Epis- 

copi. In adevără, apostolii lui Christosu puţine studii aveai. Biserica 

însăși pune pe Sfintului Niculae, omii buni, dar care n'avea decât 

bunătatea sa, mai pre sus de Sfintulii Augustin, unulii din 6menii 

cei mai capabili ai epocei sale. A se sacrifică pe sine pentru binele 

fraţiloră săi, a lumină prin seninătatea privirei, prin bunulă simţi 

și prin o inimă curată, a crede și a iubi, pentru a inspiră iubirea 

şi credința, iată sublima, însușire evanghelică necesară unui păstorii 
alu sufletelori. 

Pentru a ne resumă în privința vieţei sale de autorii, vomi dice 

că: partea operelorit lui Melchisedec mai însemnată pentru noi 

este de siguri cea istorică. Aceste opere le-a scrisii cu multă sir- 

guință şi cu laudabilă nepărtinire, cum am avutii de mai multe oră 

prilegiuli să arăţi până aci. Eră re pregătirea cu care intră în 

cercetarea acelori probleme suficientă? Nu sciii dacă acesta se 

pote tot-deauna afirmă: uni colegă ali nostru, eminenti filologă, 

cu autoritatea sa, care-i permite de a [i mai puţinii reservatii, a 

negat'o chiar; sai găsită multe erori provenindi din cunoscinţe 

filologice pripite sai negeneralisate, din critică prea puţini severă 

a sorgințelorii, dar se pâte spune că cunoscinţa limbelorii slave, a 

regulelorii de diplomatică și a principiiloră criticei istorice, a evri- 

sticei, nu erai încă nici tocmai stabilite, nici răspândite la noi, afară 

de fârte rari şi cu atâtă mai meritorii escepţiuni; aşă că dacă Mel- 

chisedec n'a fosti în aceste privințe unii înainte-mergătorii, unulii 

din renovatorii studieloră istorice la noi, elii n'a fosti nici sub ni- 

velulii epocei și trebue lăudati pentru exemplulii ce la dată, care 

r&mâne folositorii și frumosi. 

Evenimentele prin cari patria nostră a trecută la 1856, 1857 și 1858 

erai prea mari, prea însemnate, ca să fi lăsați rece ună preotii
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„ Gultă şi ună sufletii înaltă cum eră Melchisedec, atunci Archimandritii. 
Aceste evenimente dobândeai o mare gravitate, cu tâto că pro- 
gresulă luminelorii, mai cu s6mă după tractatulii dela, Paris, făcu 
să triumfe principiul unirei celoră două Principate surori, căci 
erai din nenorocire surdi cari nu voiaii să asculte vocea poporu- 
lui, inimi înstrăinate de simţemintuliă țărei, cari cutezaii să se îm- 
potrivâscă chiar voinţei marei Francii, care ne arătă o simpatie aşă 
de adincă, o aşă de mare bună-voinţă. Sprijinulă clerului nu putea să 
aibă decât urmări binetăcătore în mijloculti greutăţilorii cari erai 
de învinsti. 

După tractatulă dela Paris, se făcură în ambele Principate ale- 
legeri de deputaţi pentru divanurile ad-hoc, alegeri la cari ati 
luată parte tote clasele societăţei, pentru ca dorinţele ţărei în pri- 
vința organisărei lorii să găsâscă o completă şi sinceră represen- 
tațiune. 

Archimandritulii Melchisedec avu fericirea de a [i trimisti, la 29 
Augustii 1857, ca representantă alt clerului din eparchia, Ilușilorii 
la divanulă ad-hoc alti Moldovei, a cărui ședință de deschidere se 
ținu la 22 Septembre 1857. 

licemă că a avutii fericirea, căci e o mare satisfacțiune pentru 
unii cetățeni, care are convingeri bine stabilite, de a găsi ocasiunea, 
să le exprime şi să le facă să triumfe. 

Inainte încă de întrunirea divanului, Archimandritulii susținu idea, 
unirei celorii dou& Principate și se folosi de tâte prilegiurile pentru 
a o predică dela inălţimea anvonului. La 29 Iunie 1856, diua, ser- 
bărei Apostoliloră Sfinţii Petru şi Pavelă, cărora este închinată 
biserica episcopală a Iuşilori, Melchisedec, în calitate de rectori 
ali seminariului, pronunță în biserica aceea o predică remarca. 
bilă, care ar pute purtă titlului de «Indemnare la unirea Princi- 
pateloră» şi pe care o resumămii ast-felt: «Unire, acesta fu ultima, 
dorință a lui Christosi murind. Precum tu părinte întru mine și 
eu întru tine, așă și acesta întru noi va să fie.» 

Dacă doi Gmeni -uniţi sunt mai tari decât doi neuniţi, cum s'ar 
pute ca unii popori, despărțitii de o sârtă nemilostivă în două
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trunchiuri, unindu-se, să nu crescă mai multi decât îndoită for-. 
țele sale? 

Ari pute Românii să rămâe desbinați, când Europa care le dă 
tote simpatiele sale, îi chiamă să exprime dorinţele lori, să pro- 
clame aspiraţiunile lori ? Cum, originea, limba, moravurile şi mai 
cu s6mă religiunea, tote ne unesci, totulii ne asimileză şi noi ami 
pute să mai voimi să r&mânemi desbinaţi? Adi prin fericite im- 
prejurări, şi negreșitii printr'ună efectă ală milei lui Dumnedeti 
față de noi, totul tinde a ne apropiă. Ce antipatie, ce ură ne pote 
despărți ! Suntemii fraţi cari n'ami desminţitii nici odată frăţia nostră! 
Să căutămi, vomit adauge noi aci, după unele transformări în Eu- 
ropa, ale cărorii marturi ami fosti, învăţăturile istoriei, de exemplu 
ale istoriei Franciei, Angliei, Spaniei și Germaniei. De când for- 
m6ză Francia uni stată fericitii, puternicii, respectati? De când 
Burgundulă, Bretonuli, Normandulti şi atâtea alte populaţiuni nu mai 
sunt popore separate, adesea inamice şi de când nu mai sunt pe 
acelă antici pămintă decât fraţi, decât Francezi. Spaniolii n'ai con- 
topitii ore și ei regatele lori, ale Castiliei, Leonului, Aragonului şi 
alte încă într unulu singuri: statulă spaniolii. Anglia actuală formă 
înainte trei regate și uni principatii isolatiă, ba una, din părțile ei, 
Britania proprii disă, a fosti chiar în evulă medii împărţită în șepte 
mici state. Astădi ea nu formsză decât o singură naţiune, Marea- 
Britanie. 

Nu putemii asemenea să uitămit exemplulă surorei nostre Italia, 
care tractată înainte cu dispreţii, ca «o expresiune geografică», a 
intrată, de când și-a strinsii tote ramurele, în rânduli puterilorii 
mari ale timpului nostru. 

Germania, a simțitii și ea nevoia de a stringe tote părțile sale 
sub sceptrul unui monarchit, care a rămasii una din marele figuri 
ale timpului nostru. 

Moldovenii și Muntenii, sub conducerea partidelorii pe cari le-ai 
formată, ati urmată aceste frumâse şi mântuitâre exemple, ast-feli 
că nu nu mai sunt Valachi, nume pe cari nică nu-lă scie poporulii, 
nică Moldoveni, ci uni singuri popori, sub uni singuri capii, şi că
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acestă poporii este celii mai unită și celti mai prosperă alti Orien- 
tului Europei. 

Sa vă&dutii ce sortă nouă ne-a croitii acestă firescă si roditore 
unire. Odată alesi la divanuli ad-hoc, prima grijă a lui Melchi- 
sedec îu, încă dela ședința din 7 Octobre 1857, şi împreună cu 
marii patrioți IKogălnicenu, Petre Mavrogheni, C. Ilurmuzachi, Ana- 

stasie Panu şi alții (]), îndată după ce adunarea își exprimă recu- 
noscința față de puterile garante pentru bună-voinţă lorii, ca divanulă 
ad-hoc să admită ca o dorință şi o parte a programei sale prin- 
cipiele următore: 1) Unirea Principatelorii întruni singuri stati, 
sub numele de România, 2) Uni Principe străină ereditară dintr'o 
dinastie domnitâre în Europa, 3) Neutralitatea teritoriului Principa- 

telorii, 4) Puterea legiuitore să fie încredinţată unei adunări alese, în 

care să fie represintate tâte interesele naţionale, tote acestea sub 
garanţia colectivă a Puterilori semnatare ale tractatului dela Paris. 
Propunerea acesta stirni un entusiasmi generală; lacrămi curgeaii 

din ochii Episcopului nostru și a tuturoriă patrioțiloră şi toți repe- 
tai, că -Dumnedei va îndeplini cererile Româniloră. Vedemii în 
adevără, că Pronia ne-a protegiatii şi că clerulă s'a asociatii la acea 
mare manifestare, dusti ca tot-deauna de patriotismulu săi. 

Dacă studiămi procesele-verbale ale divanului ad-hoc, vedemi 
că activitatea Archimandritului Melchisedec eră necurmată, căci în 
multe ședințe numele s&ă figurâză ca promotorii sai aderent la 
multe din propunerile sai amendamentele garantândiă viitorulti ţă- 

rei, şi în ședința dela 24 Ianuarie 1858 elii pronunţă celt mai 
"de căpetenie discursii alu să, prin care se făcea interpretulii do- 
rințelori clerului. 

Credi de cuviință a reproduce aci, ca anexă, instrucţiunile ce i le-ai 
dati alegătorii săi din cleri când Vai trimesii la Adunarea gene- 
rală, pentru că din acelti documentit reese bine tstă dreptatea, ne- 
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părtinirea și moderaţiunea cu care a sciută să lase la o parte cererile 
egoiste, cari tindeaă a face din clerii o castă separată şi privilegiată, 
pentru a nu apără decât pe cele generâse, cari corespundeaă unei 
trebuințe generale a naţiunei și constituiaii unti progresii faţă cu 
starea, de lucruri anteridră. (1) 

Acele dorințe şi nevoi, dicea elă, sunt totii de o dată materiale 
şi morale. Materiale: pentru ca preotulii să-și păstreze în ochii cre- 
dincioșilorii tâtă consideraţiunea, cu care trebue să fie înconjuratiă 
caracterulă săi sfinţitii, se cere ca să nu fio redusă să pue pe eno- 
riași să-i plătâscă vre unulii din serviciile spirituale, pe cari e che- 
matii prin atribuțiunile sale să le facă, servicii cari sunt scopulii 
existenței sale, raţiunea de a fi a instituţiunei sale. Pentru acesta, 
trebue ca statul să fixeze preotului în budgeti o sumă îndestu- 
lătore, ca el să potă să nu câră credincioşilorii nici ună sacrificii 
bănescii, așă că servitoruli lui Dumnedei, siguri de modestulă 
său venită și ferită de grijile nevoei, să se potă consacră fără te- 
mere și fără preocupare îndoitului scopi ali misiunei lui, care este 
de a lumină și moralisă poporuli, în virtutea poruncei divine «Mer- 
geți şi luminaţi tâte nemurile, fiți lumina lumei şi sarea pămîntului.» 

In cleri, este o clasă din fericire scutită de grijile vieţei ma- 

teriale, adecă clerulă monachali, călugării. Aceşti Gmeni se poti 

dedă în totă liniştea vieţei de contemplaţiune şi datoriiloră sfintei 

lori meniri. Pe lângă binele ce-lii faci sufleteloră n6stre prin ru- 

găciunile ce le înalţă cerului pentru noi, ei sunt pepiniera clerului 

înalță. Ei ne dai Episcopii, Archiepiscopii şi Mitropoliţii; simplii 

preoți de miră nu poti aspiră la aceste demnități. Fără ei religiunea, 

nu și-ar pute îndeplini misiunea; ei alcătuescii, ca să dicii așă, sta- 

tulu-majoră ali bisericei, pe care luminile lori speciale îi puni 
singuri în stare s'o cârmusscă. Ei alcătuescă ună corpi deosebiti, 
care dă stâlpii bisericei şi care apără credința şi întoemirile reli- 

giose, pe cari se întemeiază tăria şi eternitatea, bisericei nâstre. 

Archimandritulă, simțindă nevoia ce avea biserica, adecă religiu- 

  

(1) Anexa E.
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nea de resurse asigurate pentru trebuinţele sale de totii felulă, în 
domeniulă învățămîntului s&i și în împărțirea mileloriă, propuse 
înființarea, unei casse a, clerului, ali cărei regulamenti să-l facă 
Slintulă Sinodiă, ca autoritate supremă a bisericei naţionale. 

Cuviosulii Archimandriti de pe atunci se silesce a arătă, că ga- 
ranţia oferită funcţionarilorii bisericesci prin înfiinţarea unei casse 
speciale va spori neapăratii zelulă loră în îndeplinirea sfintelor 
funcțiuni cari le sunt încredințate, de ore-ce sc vori vedâ asigu- 
rați că drepta răsplată a sudorilori lorit nu le pote lipsi, că nu se 
va atinge nimeni de dreptulă loră consacrată. 

In privința intereseloră morale, Melchisedec stărue pentru ca 
catedrele şcolilori bisericesci să nu fie nici odată încredințate la 
străini, cari nu potii presintă garanţiile de patriotismti și de iubire 
a instituțiuniloră n6stre, pe cari compatrioţii le oferă, prin firea 
lucrurilorit, şi pentru că învățămîntul acela e prea sfintit pentru 
a fi dati de alte guri decât naţionale. 

Il doresce ca aceli învățămîntă să fie temeinică, pentru ca cle- 
rulă nostru să se ridice prin cunoscințele sale la nivelulii celori 
mai luminaţi și la, înălțimea, sciinţifică, care face ondre secolului 
nostru; elă voesce ca promoțiunile în funcțiunile şi treptele biseri- 
cesci să nu lie date decât după erudițiune, moralitate și servicii 
constatate aduse bisericei şi patriei. 

Câti pentru numirile Episcopiloră şi ale Mitropoliţiloră, el se 
pronunță pentru ca să fie tot-deauna făcute de o adunare biseri- 
cescă, la care ar participă şi clerulu de mirii. Iar unitatea, credinţei 
se va păstră pe calea, consultațiunei mutuale a bisericilor ortodoxe, 
în casuli când sari ivi deosebiri de vederi în materie dogmatică. 

Cu tote acestea, și deși absolutii deciși să păstrămi neatinsă unita- 
tea credinţei cu bisericile surori, adauge dinsulă, suntemă totii atâtii 

„de neclintită hotăriţi să nu perdemi nici odată, sub nică uni pre- 
textu, nici chiar sub acela alui unei opere sfinte, libertatea şi nea- 
tirnarea ce ne-a dați cu sângele săi Domnulii nostru Isusii Christosu, 
mântuitoruli nemului omenesc. 

Amă analisată repede reformele capitale, ce Melchisedec propune
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prin luminosulii săi discurs din divanul ad-hoc să se introducă 
în interesul bisericei naţionale, ali bisericei şi alti naţionalităţei 
nostre; o simplă dare de semă nu pâte însă să dea o idee de zelul 
desfășurată de aceli neobositii apărători alti religiunei şi apostolii 
alu slintelorii doctrine ale ortodoxiei; este grei de a exprimă im- 

presiunea ce producea uni omii, care punea în serviciului nobile- 

lori sale convingeri cuvinte înflăcărate de inimă. 

Se scie cari ai fosti dorințele exprimate de divanuli ad-hoc și 
cari at fostă în mare parte basa Convenţiunei din Paris dela 7/4 
Augustii 1858. Archimandritulă urmări însă campania sa şi s'a în- 

grijiti tot-deauna, de intrigile inamiciloră unirei, cari prinsese din 

noii curagiii, pentru că Convenţiunea din Paris nu admisese prin- 
cipiulă ei, şi căutaii să împedece prin alegerea unui Principe din 
partidulă lori, ca ea să se realiseze în faptă. 

Ipiscopulii nostru, înțelegendi planul anti-unioniştilorii, luptă din 

tote puterile pentru a-lă nimici și a face ca viitârea Adunare naţio- 
nală a Moldovei, care avea misiunea specială de a alege ună Domni 

conformii cu acea Convenţiune, să fie alcătuită de membri la înăl- 

țimea situaţiunei lori şi în stare de a da patriei unt Suveranii 
capabilă prin credința și speranţa sa de a ocoli sai trece cu suc- 

cesti pedecile, cari se iviaă în calea patriei spre uni viitorii noii, 

de a fi ună părinte ali poporului și ală bisericei, pentru ca după 

cuvintele prorocului «cei fără-de-lege să înconjore cetatea nostră 

ca cânele, ce tâtă diua caută hrană și care noptea latră de [6me.» 

In scopulii acesta și în două împrejurări, la 16 şi la 18 Decem- 

vrie 1858, toti în catedrala Huşiloră, rosti două cuvintări pentru 
a atrage atenţiunea miciloră și marilorit proprietari asupra însem- 
nătăței alegeriloră pentru Adunarea naţională, asupra calităţiloră 
ce trebuiaii să aibă aleşii, pentru ca opera unirei Principatelorii su- 
rori să se realiseze mai uşoril. 

Momentulii eră în adevării solemnă, venise câsuli când poporul 
românii, chemati cu aprobarea şi sub ochii Europei atente și sim- 
patice să se pronunţe asupra sârtei sale, avea să încredințeze vii- 

torului intereseloră, prosperitatea și fericirea, sa, 6menilorii proclamaţi



  

prin votulă săi de mandatari ai săi și însărcinați de a-i da uni 
conducătorii. 

Melchisedec în aceste dout discursuri, întipărite de spiritulti re- 
ligiunci şi de iubirea patriei, îndâmnă pe alegători să înţelegă, să 
simtă totă mărirea și sfințenia misiunei ce o aveati și că puterea 
loră eră aprope aceea a unui Suveranii, de 6re-ce sunt chemaţi să 
alegă unulă. De alegerea lori va atârnă rolulă ce-lii va jucă ţera, 
în lume, căci precum sorta unui vasă depinde de căpitanulă săii, 
aşă și accea a unei țări depinde de acelii care o cârmuesce și de 
însușirile lui. Alegătorulă să întrebuinţeze deci tote luminile, să se 
libereze de tote prejudecățile, să se hotărască numai după consciinţa 
sa și sub ochiului lui Dumnedeii, care a (ist omului: «lubesce pe 
Domnul. Dumnedeulă t&ii cu tâtă inima ta şi cu toti cugetuli tâu; 
să iubesci pe apropele tăi ca însuţi pe tine.» 

Iubirea acesta a apropelui este adevăratul patriotismi, căci ca, 
ne dice: «Ingrijesce de interesele şi fericirea aprâpelui tăă, conce- 
tățenului t&ă; mandatarulă ce-l alegi va [i şi epitropuli lui; ale- 
ge-lă dar cu aceeași băgare de s6mă, cu care ai alege pe epitropulti 
copiiloră tăi. Iar dacă te indoesci de luminile tale pentru unt lu- 
cru așă de gravii, cere părintelui luminei să te îndrepteze, așă în 
câtă să alegi pe bărbatulă celt mai în stare prin firea și trecutulii 
săi de a înțelege mărirea mandatului şi de a ridică la domnie unii 
bunii cetăţeni.» 

lată sfaturile, pe cari ca unt duiosă păstori le adresă Melchise- 
dec credincioşiloră. 

Arare ori a vorbiti așă de bine iubirea; cuviniările acestea sunt 
acele ale unui bună tată către fiii săi, ele asigură celui care le-a 
ținută ună locă de frunte printre bărbaţii cu zel pentru Dumnedeia. 
și cu iubire pentru fraţii săi. | 3 

Se scie cum sa terminaţiă patriotica campanie dusă de bărbaţii 
de inimă în ambele Principate şi cum sa aclamată de Domni în 
ambele adunări aceiaşi persână, și cum, cu tote că Convenţiunea 
din Paris nu admisese unirea politică, ci numai pe cea administra 
tivă, România modernă se formă, se desvoltă; ea va dăinui şi pro-
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speră, învingândii și în viitorii tote pedecile pe câtă timpii Pronia 
o va ocroti. 

Trebue să spunemii, spre lauda îraţilorii noștri Moldoveni, că Co- 
misiunea europenă fiindă stabilită la Bucuresci, iar nu la lași, in- 
trigile erau mai ușdre în Moldova în contra principiului Unirei și 
alegerei unui Domnitori la înălțimea situațiunei, şi Muntenia ne- 
avendă decât să câştige din acâstă unire, eră naturalii ca locuitorii 
ei s'o dorescă, pe când Iașii mai cu s6mă, care nu aveaii decât să 
facă sacrificii, aveaii motive de a se împotrivi acestei idei. Cu tâte 
acestea, mulţumită patrioțiloră luminaţi, ea triumfă cu strălucire, 
cum dice așă de bine scumpulii nostru colegii d-lă Xenopol în 
prea prețiosa sa istorie recentă: «Moldova, soră mai mică, trebuiă 
să lase tote folâsele celei mai mari, mulţumindu-se cu rolul frumosti 
de a fi dati nascere statului română. De aceea și ea singură ri- 
dică totii greuli luptei: ea puse pepti contra silințelori uriaşe de 
a face să cadă ideea mântuitâre, însă ei se cuvine şi cununa de 
lauri pentru isbânda dobândită.» 

In prima periodă a domniei sale, 1859 — 1862, Alexandru Ioană |, 
Domnitorulă Principatelorii Unite, a chemati în Moldova ministe- 
riulă lKogălnicenu spre a prepară măsurile administrative ca să 
se îndeplinâscă dorințele Divanului ad-hoc din Moldova, relative 
la realisarea unire complete a ţăriloră surori. 

Una din acele măsuri, eră secularisarea averilor bisericescă. 
Primul Ministru M. Kogălnicenu a făcutii apelă la Archiman- 

dritulă Melchisedec, pentru a-lă ajută în lucrarea secularisărei ave- 
rilor bisericesci din Moldova. 

Acesta, împărtășindi opiniunea ministeriului Kogălnicânu, primi 
a lace parte din cabineti. 

Adunarea, electivă însă din Moldova se turbură la numirea unui 
călugări liberală în ministeriulii Kogălnicânu. Insuși unchiulă Dom- 
nitorului, Gr. Cuza, fosti Vornici bisericescii,. se întărită în con- 
tra numirei lui Melchisedec. 

Acesti călugără patrioti n'a aşteptată mai multă și si-a dati 
demisiunea, ca să nu se mai facă vorbă multă pentru esecutarea 
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mâsurei secularisărei averilorii. Atunci Melchisedec dete o probă 
de abnegaţiune rară ca omii politică, şi retrăgendu-se din cabinetit 
primi a fi simplu membru în Comisiunea de aducere la îndeplinire 
a secularisărei. 

Melchisedec a luatii parte la, acestă comisiune esecutivă, pentru 
inventoriarea averoi bisericesci secularisate. Aşă se arată atunci 
Melchisedec patrioti fără ambiţiune, devotatit ideilorii liberale ale 
Guvernului naţionali. 

Din prea scurtul săi ministeriii, dela 30 Aprilie până la 6 Maiti 
1860, Melchisedec n'a, lăsată decât câte-va disposiţiuni administra 
tive, bunădră ca, poprirea chirotoniilorii cu dare de bani, invento 
riarca averiloră bisericesci, etc. 

In Octobre 1862 fu chemati ca membru în Consiliulă învăță- 
mîntului publică, din care făcu parte în mai. multe rânduri, lăsândii 
tot-deauna, urme de inteligenta sa colaborare. 

La, 1868, Guvernulii voindă să trimâtă la, Petersburg o misiune 
pentru a duce o scrisore a Suveranului nostru Maiestăţei Sale Împă- 
ratului Alexandru II, nu uită de a asociă lui Ioanii Cantacuzino, 
fosti Ministru, patrioti luminatu, mortii prea tin&ru spre durerea 
țârei, și pe Episcopulii Dunărei-de-jos Melchisedec. (1) 

Cestiunile ce trimeşii trebuiaii să tracteze erai atunci fârte însem- 
nate pentru lomânia; eră în adevării vorba de jurisdicţiunea con- 
sulară, de regularea datoriei Rusiei faţă de ţera nostră, de o conven- 
țiune privitore la diferite puncte interesândii pe supușii ruși aflătoră 

  

(1) Amit arătată mai sus dificultăţile ce existaii între amindoi Episcopii, Melchisedec 
şi Filaretă Scribană, Archiereă de Stavropoleos. 

Acele relaţiuni se vede că cu timpul sai înăsprită şi mai multii, precum resultă din 
următorea epistolă a Părintelui Scribanii, adresată la 1867 Ieromonachului Nifonii, pe atunci 
superiorii alu mănăstirei românesci Prodromuli dela Muntele Athos şi în relaţiuni—ca unulă 
care fusese la mănăstirea românescă din Basarabia rusescă și care umblase după mile 
în Rusia până la Petersburg —cu cei mai mulţi Archierei ai Sfintului Sinodă rusescii. 

Se înţelege, că nu putemii aprobă nici ideile nici forma acelei scrisori, ci o desapro- 
bămă cu atâti mai multă, că vedemii din noă cum se recurge la interveniri străine în 
contra unui luminată prelat, și acesta tocmai atunci când el e însărcinată de (cră a 
tractă cestiuni de importanță generală pentru întrega Românie, şi cum unii frate în re- 
ligiune întrebuinţeză mijlâce ca cele arătate prin scris6re, pentru a face ca adversarulii 
stă să nu isbutescă, vătămândă ast-felă însăşi era sa.
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la noi şi vice-veisa, şi de a linişti întru câtă-va Rusia în privinţa 
averilorăi mănăstiriloră închinate, secularisate de România în 1864. 

Vericita idee a Guvernului de pe atunci, de a [i dati de însoţi- 
tori lui Cantacuzino pe lpiscopuli nostru, fu bine primită de toţi, 
și vedemi în Notele asupra vieţei Regelui Carol scrise de unii mar- 
torii oculari, că însuși Principele de Bismarck înti”o scrisre adre- 
sată Alteţei Sale Domnitorului României, exprimă speranţa că acea 
misiune va da bune resultate, căci Melchisedec eră cunoscutii ea, 
unit amicii sinceră ală Rusiei. (1) 

Iată cuprinsul acestei scrisori : 

«lubile Părinte, 

«Piindă alesi senatoră din partea politiiloră Iaşi și Botoşani, eii mă aflu acum la Bu- 
curesci, şi fiind-că am luată scire, că după intrigile Tesuiţiloră și a Uniaţiloră, Melchisedec 
acela, carele odinidră a fostii întrebuințat pentru a strică mănăstirile în Moldova, astădi 
este trimisă Ja St. Petersburg, pentru a traetă acolo chestii bisericescă şi mănăsliresci, în 
care intră şi posiția Sf. Vostre, de aceea vă previi, spre a întimpină acolo câtă mai în 
grabă, arătândă că, acela este celă mai primejdiosii vrăjmașii ală bisericei, ca să nu înșele 
şi pe Sfintulii Sinodu cu făţărniciile lui, cum a înșelatii și pe Cuza Vodă. Căcim'am în- 
credințată aici în Bucuresci, că tote legile acele păgâne ce a făcută acelă prinți, le-a 
făcutii cu sfatulă lui. Pe lângă cele ce veţi scrie la persona credinciâsă ce aveţi la Pe- 
tersburg, mijlociţi şi la Prea:Sfinţitulă Antonie alti Chişinăului, ca să scrie la St. Petersburg 
Sinodului, spre a nu intră nici intr'o tractaţie cu ună Archicreii schismatici și caterisitii 
de biserica cea mare a Răsăritului, ca unulii ce s'a făcutii Episcopii în contra canâneloră 
și a luatii parte la tâte actele sacrilege ale Principelui Cuza. Căci se va compromite şi 

Sfintulă Sinodă în ochii bine-credincioșilorii creştini din România, cari cunoseii acum 
nelegiuirile acestui Iuda vindătoră. 

«Nu dormiţi deci, căci biserica este supusă la noue suferinţi.... şi seriți la toţi cunoscuţii 
din Petersburg ca să stăruiască la Sinodă a nu intră nică înte'o vorbă cu unii asemenea 
vindătoră . 

«Domnul Dumnedei să vă bine-cuvinteze și să vă ajute. 
(5) «Stavropoleos.» 

(1) Acea misiune, a cărei trimitere eră atunci uni aclii de curagii, avea o mare însera- 
nălate; în adevără, găsimă in Notele asupra vieţei Regelui Carol I ali României de ună: 
martură ocularii alii vieţei sale, la anulă 1868, arătările următâre, pe cari credemă de - 
cuviință a le reproduce: 

«Principele de Bismarck se exprimă precum urmsză într'o serisore a sa dela 27 Fe- 
bruarie 1868 către Alteța Sa Principele României: - 

«Nu mă îndoescii că misiunea la Petersburga avutii unii efectă cu atâtii mai favora- 
«bilă, cu câtă Episcopulă de Ismail va isbuti să-și asigure sinipatiile colegilorii şi core- 
digionarilorii săi din Petersburg şi a arătă în chip publică acesti suecesii.» 

«Intr'o -altă scrisore, aprope cu aceiaşi dată, a Principelui Gorceakof, totii către Domni- 
torulă Carol 1, se dice: -



  

65 

Prevederile acestea n'aii fostii înșelate, căci scimiă dela respecta- 
  

«Delegaţi de Alteța Vâstră şi vorbindă în numele Ei, Episcopuli Melchisedec şi d-lui |. 
«Cantacuzino crai de mai înainte siguri de a fi ascultați cu cea mai prietenescă bună 
avoinţă. Nu poti decât să mulţumesci Alteţei Vâstre, că i-aţi autorisatii să vorbescă cu 
„inimă deschisă. Fi vă voră da scmă de resultatuli esplicaţiunilorii nâstre cu privire la 
atliferitele cestiuni, pe cari aveati însărcinarea de a le tractă. Aceea privitore la averile în- 
«ehinate are unii deosebiti interesă pentru noi. Alteța Vostră scie câtă preţii pune Au- 
«sustulă meii Suverană pentru ca acestă cestiune, care atinge viitorul bisericei r&să- 
«vitului, să fie regulată conformii cu dreptatea şi cu simţemintele creştinătăţei ortodoxe. 
aN'ami schimbată în acestă privință decât idei generale. Trimişii A. V. nu puteai să 

«ne comunice proiecte precise într'o cestiune, care privesce de-a dreptulă Scaunului ecu- 
«menicti și Sfintele Jocuri ale r&săritului şi în privința căreia Cabinetului împărateseii 
«nare să formeze decât urări de împăcare. Ne-amă felicitată cu tote acestea, că ami gă- 
«sită în cuvintele loră o oglindă credinci6să a simţemintelorii arătate de A. V. şi pe cari 
«M. S. Impăratulu le apreciază. | 

«Câtui pentru afacerile de unii interesă speciali pentru Principatelo-Unite, delegaţii Voș- 
alri ai putută să se convingă de spiritulu de bună voinţă, în care ele sunt tractate. Io: 
atărirea M. Sale Impiratului de a îndoi rata vărsăminteloră anuale, pe cari are să le facă 
«Tesaurulă imperială pentru lichidarea vechiloră datorii contractate pentru aprovisiona- 
«rea armatei rusesci, e o nouă dovadă de disposiţiunile amicale, de cari Augustulii mei 
«SSuverană e insuflețitii faţă de Alteța Vostră. Ea va găsi în ele unii augurii favora- 
«bili pentru relaţiunile, pe cari Principatele-Unite sunt interesate să le întreţie cu Rusia, 
«spre a găsi în simpatiile sale aceleași chezășii pentru viitorii, a cărorii valore în trecutii 
«o tecunosce cu plăcere A. YV. în privința trecutului. Ea pote să se încrâdă pentru acesta 
«în concursulă meii ccli mai cordială, conformii cu intenţiunile M. Sale Impăratului. Sunt 
«fericitii de a află că Baronulă de Offenberg, chemată a fi organul lorii, a reușitii a în- 
«deplini acestă însărcinare spre mulţumirea Alteţei Vâstre.» 

Toti în acele memorii, se citesce în privința resultatului acelei Misiuni, într'o scrisâre 
adresată de Principele de Reuss, atunci Ambasadori ală Prusici la Petersburg, totii Prin- 
cipelui nostru Domnitori: . 

<Resullate definitive nu sunt, totuşi s'aă semenată germeni buni, şi importă acum de 
a-i cultivă; disposiţiunile Guvernului rusă faţă de celi românescă s'aii amelioratii în 
totii ceasul.» 

La Viena, misiunea trimdsă de Suveranulă nostru pe lângă Alexandru II a.dată locti 
unei interpretări greșite; găsimu în acele memorii, că r&posatulă Dimitrie Brătianu, care: 
fusese trimisti în acea capitală, asemenea pentru a resolvă mai multe cestiuni, primise 
ordinulă de a se sili «să împrăștie prevenţiunile Guvernului austro-ungarii în contra 
misiunei române în Rusia.» 

Baronulii de Werther, Ambasadoră alu Prusiei la Viena, scrie la rendulă s&ă lui Ca: 
rolă |, că: 

«Urmăresce cu unii viă interesă greua operă a regenerărei României întreprinsă de 
A. Sa și exprimă speranţa, că Ministrii actuali, cari au fericirea de a se bucură de încrede. 
rea Sa, corespundă și aşteptăriloră Domnitorului. De altă parte, lumea e convinsă, că, 
fiind dată terenulă orientală pe care A. Sa, operă, Ea se va ţine mai presus de partide 
şi nu se va identifică pe deplină cu nici unulii din corifeii lori. Misiunea dela Peters- 
burg va ave de sigură uni bunii resultată, căci politica cea mai bună de urmati pentru 
România, este de a întreţine relaţiuni amicale cu ambii puternicii săi vecini.» 

Kalinderu, Melchisedec. 
5
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tulă și regretatulii nostru amicii Ioanti Cantacuzino(1), că Episcopulii 
a fostii primită de minune de marele Impă&rati liberatorii, care-l 
încărcă de daruri, și de înaltul clerii rusă, care-și făcu o datorie 
din a arătă că regăsiă într însuli unii frațe luminată, care so bu- 

cură de tote simpatiile sale. 

Ami fi voit să urmărimă încă până în ultimele sale dile acti- 

vitatea politică a lui Melchisedec și luptele ce le-a dusi pentru 

întărirea bisericei române; ami fi voiti să apreciemi actele sale în 

deplină, libertate de cugeti și nepărtinire, precum cutezi a crede 

că ami făcută pentru peri6da vieţei sale anteridră anului 1861; aș 

fi doriti mulţi să am cunoscință de corespondenţa sa, care după 

câtit se spune în testamentului cel'a lăsată, trebue să fie interesantă şi 

întinsă. Din nenorocire, cu t6tă stăruința mea, nu mi-a fostă cu 

putință de a obţine acele documente, cari mi-ari fi fostă neapăratii 

de trebuință în totalitate, pentru a, întemeiă o dreptă apreciare în 

costiunile politice. ulteridre. Căci deși prietenii intimi ai r&posatului 

susțini, că nu există sai aprope de loci vre o corespondență a lui 

de caracterii politici, alţii susținii o părere opusă. 

Acesta, este o mare lipsă, căci țineam multi să pătrund cuge- 

tului intimă politici alu învățatului r&posati până în cesulă morţei 

sale, convinsi de altminterea, că atunci când va fi sunati ora în care 

prietenii săi voră crede că poti scote la lumină acele interesante 

documente, memoria sa nu va pute decât să câștige. 

Până aci, Sire, Alteță Regală, domniloră și stimaţi Colegi, ne-ami 

silitii să corespundemiă sarcinei care ni se impunea, de a reproduce 

liniile principale ale unuia din spiritele eminente cu care ţâra se 

onoră și de a-i plăti cuvenitulă tributii de recunoscință. Ami schiţati 

forte pe scurtă figura preotului, profesorului, scriitorului, omului po- 

litică; ne rămâne să înfățişămă și pe omuli, după spirituli, inima, 

după sciința, virtutea, operele carităţei. La regretatulti răposată, ele 

ÎS 

(1) lată ce cetimii despre acelui buni Românii, totă în Notele asupra vieței Regelui 
Carol, în aceiaşi serisâre a Principelui de Reuss: «Ambasadorul Prusiei a fostii încântată 
de a face eunoscinţa d-lui Cantacuzino, care a avuti o atitudine plină de tactii la Peters- 
burg. Principele are într'insulă ună devotată servitoră.»
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proveniai din fire, pe lângă calităţile căreia darurile spiritului erati 
o plăcută îmbogăţire, aşă că dacă n'ar fi avutii decât calităţile cari 
atragi respectulă și iubirea, acestea ari fi ajunsi, fără înaltele sale 
facultăţi, ca să-i asigure loculii care se dă tot-deauna fiinţeloră devo- 
tale omenirei, căci elii eră una din aceste şi va supraviețui tot- 
deauna prin binele ce La făcută fraţiloră săi. 

Pe lângă o fire distinsă, o cumpătare și regulă adevăratii mona- 
chală în traiul sii și o iubire a muncei, fără care n'ar fi pututii 
lăsă așă de numeroase scrieri, mai avea o bine-facere nesecală; 
eleviloră săraci dedea din ali săi, bani, haine, cărţi, și peste totii 
unde a trecută, a lăsatii urme de marea sa, generositate, clădindu 
sai restaurândii edificii consacrate cultului lui Dumnedeii sat lo- 
cuinţele servitoriloră săi. 

In fine, după ce a practicată o largă caritate față de semenii sti 
în totă vicţa, a mai voită să lase o pi6să dovadă de iubire, să-i 
ajute și dincolo de mormintă. Prin testamentului săi — ale cărui 
idei și disposiţiuni nu le putemă însă aprobă tote — din 4 Oecto: 
bre 1889, lasă aprâpe totă modesta sa avere pentru scopuri de: 
înv&țămintii, cari îi vorii supravieţui și nu vori lăsă ca numele stii 
să cadă vre odată în uitare. Ast-felii eră acesti Episcopi, a cărei 
piexdere lasă printre noi regrete așă de lungi și o memorie ne- 
ştersă. 

Sire, 

Alteță Regală, 

7 Bine-voiţi, în marea Vostră afabilitate a primi prea respectubsa 
expresiune a adincei mele recunoscințe pentru bunătatea ce aţi 
avută, de a veni a ascultă acestă cetire, onorândă cu Augusta Vâstră 
presență acâstă Academie, ali cărei Protectoră și Președinte de 
ondre a primiti Majestatea Vostră a, fi. 

Acesta e uni semniă preţios de interesulă ce-lă are Suveranulti 
nostru pentru templulă sciinţei, unde sunt fericită de a-i oferi ură- 
rile ferbinți ce le facă, pentru ca Pronia să-i dea dile multe în
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fericire, precum și Prea Graţidsei nâstre Regine și Augustei fami- 
lii Regale. 

imi mai rămâne acum, domniloră şi stimaţi Colegi, să vă ceri 
cordiala d-vâstre simpatie, de care voiă fi și mindru şi fericită, şi 
acestă di va doveni atunci cea, mai frumâsă și mai preţiosă din cei 
28 de ani ce i-am consacratii serviciului Patriei și Regelui.



Anexa A. 

Serisorea lui Filaretii Serihanii către Episcopulii Melchisedec pentru 
a-li îndemnă să demisioneze. 

Prea Sfințite, 

A doua epistolă este acâsta ce vă adresezi de când vă aflați la Ismaili. 
Credii că sciți, că eii nu scrii către nimenea decât în momente și împre. 
jurără seriose pentru biserică şi patrie. A doua ră deci, ca uniti sinceri 
amicii și frate în Christosii, vă faci cunoscutii și vă previii, că pentru Ar. 
chiereii şi totă clerulă românii se apropie vremea, şi acum este când se 
poti dice cuvintele ce a adresatii odinioră isusii Christosii către învăţă- 
țăceii săi: Aii cerută Satana să vă cârnă ca grâulu!... 

M& explici: Nu ai fostii bine mistuite de către bolnavă acele mari dose 
ale secularisărei şi a capitulaţiunilori, și iată și legea — sacrilege — pentru 
numirea Eparchioţiloră sancţionată, și iată-vă deci numiţi şi puși în cea mai 
falsă şi pericul6să posiţiune. Despre cei-lalţi noi Eparchioţi nu poti (ice 
decât: «lartă-le lorii Dâmne, că nu sciii ce faci»; iar pentru cei ce sciii 
multii, fiind-că Sfînta Scriptură le dice, «se vorii bate multă!...» apoi eii 
odată cu adresa ce am făcutii fratelui mei Neofitii, mă adreseză și către 
Prea Sfinţia Vostră, socotindu-vă că echivalentă, mai toti în aceiași termini: 
Ce va dice istoria pentru unii Scribanii şi pentru ună Melchisedec, ale cărorit 
nume sai citati în Senatulă României cu atâta glorie în discursul pentru 
apărarea bisericei, când ei voră primi funcțiuni sacrilege? Uni Scribani, 
unit Melchisedec, cari t6tă viâţa, lori o aii sacrificatii pentru apărarea bi- 
soricei și a drepturilorii ab-antiquo a Naţiunei, acum la bătrâneţe să joce
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în loci de rolulii de eroi, ca mai înainte, rolulii de paiaţă! Câti pentru 
Prea Sfinţia Vostră, destule vă sunt blestemurile monachilorii de prin chi- 
noviile Moldovei, cari ei însumi le-am auditi, — cu imputare că vam fosti 
dascălă şi stareții — nu mai faceţi prin primirea nouei și sacrei funcțiuni, 

ca, să vă blesteme în viitorime şi totii cleruli românii. 

Fi nu mă pricepi să vă felicitezit sai să vt plângi pentru noua func- 

țiune; nu sciti cu ce faţă vă veţi presentă în Bucuresci și în Senatul Ro- 

mânii vis-ă-vis de bravulii S. Rosetti şi de cei şepte colegi ai lui, între cari 
este şi stimabilulii Vasile Sturdza, și cu ce curajii veţi asistă în Sinodiă şi 

veţi vorbi în puterea can6neloriă, pe cari înşivă le-aţi călcati când vaţi 

suită pe scaunulii episcopală! Eii credi, că celii de pe urmă preotii pote 

să vă închidă gura şi să v& facă cu pe nisce pesci fără de glas. 
Mai adăugiţi pe lângă tote acestea și caterisirea ce vi se pregătesce a vi 

veni dela Patriarchie, şi deci între ondre şi desonsre, între morte și viţă, 
decideţi-vă de a primi sai de anu primi o funcţiune, a căreia consecinţe 

vorit fi fatale și pentru persona Prea Sfinţiei Vâstre şi pentru biserică. 

Credii că ştiţi, că delegatulii Patriarchiei și ali Sinodului ecumenicii din 

Constantinopole a și sositit în Bucuresci cu adresa către Domnitori şi 
Mitropoliţii ţărei, sfătuitâre a nu se abate Archiereii dela sfintele cansnc. 
După una şi a doua sfătuiri, sciți ce dică candnele Disericei. .. Ca Archie: 

rei chirotonisiţi cu ecdosulii Patriarchului, sciți deci ce vă aşteptă. Eu unulu 
datoria mi-am făcutii şi vam preveniti. 

De nu vă puteţi corespondă cu P. S. Neofitii de-a dreptulii, atunci scrieţi-mi 
mie și eii vă voii comunică resultatulii opiniunei Prea Sfinţiei Sale; sait 

de voiţi a [i mare în biserică şi înaintea naţiunei, decideţi-vă grabnică 

fâră a vă mai corespondă, spre a purtă celii întâi cununa; eii v6 dai pa- 

rola, că P. S. Neofitii vă va secondă, dacă nu cum-va vă va întrece. Pentru 

Dumnedeii, arătaţi odată unii actii de viţă, spre a vede națiunea și cle- 

rul, că nu aii adormitii toți strejarii bisericesc, şi credeţi că dela Car- 

paţi și până la Ierusalimii vă va resună numele, ca unui adevărații Melchi- 

sedec! Aduceţi-vă aminte pentru ce vam daţii eii acestă mare nume când 
vam călugăritii, ca să fie toţi preoţii români dupre rândusla lui Melchi- 
sedec. Iată acum va sositii vremea, ca să fiți acelui pomăzuitii dela Du- 
hulti sfintii. După ce veţi citi aceste linii ce le-am scrisă cu lacrimi, 
staţi puţină și v& rugaţi lui Dumnedeii în ascunsă, și credi că vă va lu- 

mină, ca să fiți în istoria bisericei acelă ce aţi fostii meniti!. . . Nu uitaţi 

În sfintele rugăciuni pe ali Prea Sf. Tale 

(s) Filaretti,



Anexa B. 

Demisiunea motivată a P. $. $. Melchisedec din 23 Maiii 1865. 

Domnule Ministru, 

Primind Anexa No. 16.681, prin care mă încunosciinţaţi că Măria Sa 

Prea Inălţatulii nostru Domni a binevoitii, în urmarea recomendaţiunei 

d-vâstre, a mă denumi Episcopii la eparchia Dunărei-de-jos, am ondre a vă 

aduce la cunoscinţă cu totă umilinţa creştinâscă, că voii păstră în totă 

vieţa mea recunoscința cea mai profundă pentru buncle disposiţiuni per- - 

sonale către mine, atâtii ale Prea Inălţatului nostru Domni Stăpânitorii, 

care tot-deauna m'a favorati și acum voesce a mă înălţă la unuli din 

scaunele cele d'intâi ale ierarchiei n6stre bisericesci, câtă şi ale d-vostre, 

cari în recomandaţia Vâstră m'aţi pusă şi pe mine între persânele cele 

recomendabile ale clerului români. 

Depunându-v& deci aceste respectudse recunoscințe ca cetăţenii românii, 

vă rogii să-mi permiteți a m& adresa d-vâstre, domnule Ministru ali Cul- 

tului nostru românescii, şi a vă vorbi ca Archiereii alii bisericei lui Christos, 

ca Archierei: români ortodoxii, ca toți Archiereii români din tâte vecurile 

precedente ale României ortodoxe. 

Eă care am crescută în biserică și am studiati teologia în tote ramu- 

rele ei, cu istoria ei, cu dogmele ei, cu morala ei, cu candnele ei; ei care am fostii 

profesorit şi apoi rectorii la două din seminariele ţărei în curgere de I4ani ;cit 

care am studiati istoria bisericei patriei nostre mai bine pote decât mulţi alți 

şi am publicatii mai multe cărţi teologice, spre a lumină și moralisă în du- 

huliă bisericei lui Isusii Christosii pe actualii şi fiitorii păstori ai bisericei
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române; potii (ei) 6re cu fapta să mă artti acum atâtii de ignorant de ale 
bisericei? Poti Ore să fii mai puţinii creştinii şi mai puţinii zelosă pentru 

biserică decât prea stimabilii mireni, cari nefiindi iniţiaţi în amănuntele 

teologice, cu atâtă demnitate și evsevie ai apărată în Adunarea şi Sena- 

tulă ţărei dogma ortodoxă despre serarchia bisericescă, cea stabilită odată 

pentru tot-deauna prin sfintele canne ale bisericei nostre? Dacă aceste 
prea evsevicâse pers6ne, cari afară de credința în Christosii exprimată în 
pruncia lori de nașii loră la sfintulit botezii, n'aii luati asupră-și alte noue 
angagiamente în favorea bisericei.— ait avută atâta pietate către aşezămin- 

tele cele sfinte, în câtă nu sai sfiitii a le apără bărbătesce, puindă în fav6- 
rea lorii şi erudiţia şi abnegaţia: ce trebue să faci ei, carele mai de multe 

ori decât ej, şi nu în pruncie, ci în plină cunoscință de factii, m'am an- 
gagiatii cu solemnitate înaintea bisericei, a-i servi cu credință, — şi la tun- 
derea în monachismii, și la chirotoniile în treptele de diaconi şi presviteriă, 

şi mai cu deosebire la chirotonirea în Archierei, când înaintea unui forte 
numerosi publici de cleră și creştini adunaţi în Sfînta Mitropolie din 
laşi, am pronunţatii cu jurămîntii că voiit păstră şi apără cu sanctitate până 

la morte așezămintele Sfintelorit Sin6de și tradiţiunile Părinţilorii bisericei? 

M'am întrebatii pe mine: ce vorii dice de mine și credincioşii şi necre- 

dincioșii, vădendu-mă ridicatii la trâpta episcopiei alăturea cu sfintele aşe- 

„ăminte ale creştinătăţei ? Consciinţa mi-a spusă că credincioșii se vorit 

feri de mine şi mă vorit disprețui ca pe unii sperjurii; iar necredincioşii 

se vorii bucură, socotindu-mă şi pe mine ca pe unulu din ei, ca pe o per- 
"sână ce nu crede în nimici sfintii, deși pârtă aparenţa sfinţirei, cu alte 
cuvinte ună ipocriti. 

Mărturisescii încă că mă înfiorezii şi'de a [i sprejurii şi de a trece în 
renduli necredincioşilorii şi alii ipocriţiloru. 

Consciinţa mi-a mai spusă şi altă împrejurare forte gravă: în secolulii 
nostru, când materialismului își întinde aşă de multi dominarea lui peste 
spiriti, când fariseii și saducheii moderni, resultatulii bâlei spirituale a 

secolului nostru, daii răsboiii de mârte celui răstigniti pentru mântuirea 
lumei, și cu scrierile loră, cari de cari mai intame, se silescii să surpe 
biserica, în care se păstreză S-ta Cruce, mântuirea lumei: cuteza-voiii Gre 
şi ei, unii smeritii servitorii ali bisericei, pe care ea m'a crescutii, ea m'a 

luminată, ea m'a înălțată până astădi; cuteza.voiii, spre r&splătire, să vii 

a rumpe legăturile cele sfinte și seculare, cari aii ținuti până acum în pa- 

tria nostră biserica lui Christos, acesti asili alti mântuirei n6stre și su- 

fletesci, și politice, și naţionale; să mă ridică pe ruinele ei, dândii ocasiune 

de unii noii triumfit necredinţei în divinitatea celui r&stignitii pentru noi 
Omenii? 

  

  

| 
|
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Domnule Ministru! De când am primiti menţionata adresă a d-vostre, 

în looii să m& bucurii pentru uni actit aşă de mare în vicța mea, pentru 
o favâre aşă de înaltă pentru mine — fiulii unui bietii preotii do ţeră— 
cii nu am repausii (i și n6pte, plângă necontenitii şi m& chinuesci în- 

sumi, neputândă află razimulii morali pentru consciinţa mea. Datorinţa că- 

tre 'Troni şi Patrie, pe care iubescii din sufletii, datorinţa către părinţii 

mel obosiţi de bătrâneţe, cari afară de mine nu aii altii razimii; datorinţa 

către amici, cari aveau dritit a se bucură de bucuria mea: totulii a deve- 

nitii în colisiune cu datorinţa către consciinţă şi chemarea mea de servi- 

tori ali bisericci lui Christos, celui răstignitii pentru noi. In acâstă tur- 
mentare sufletescă, m'am aruncatii în braţele providenţei, așteptândii con- 
solaţia ek. In asemenea posiţie m'a găsitii sfinta şi marea s&rbătore creş- 

tinescă a pogorirel siîntului Duhi peste sfinţii Apostoli, di de mare în- 

semnătate în viața duhovnicâscă a creştinului, căci ea a datii lumei pe 

propoveduitorii cei mari ai adevărului, cari ai fundatii biserica ca unit de- 

positii ală adevărului. Ascultândă în biserică sfinta slujbă a acestei dile, 
mi sa representatii în minte t6tă istoria bisericel creştine: cum nisce proşti 

pescari, luminaţi de duhulii lui Dumnegei, ai lăsatii totulii, aii datii totulii, 

şi chiar pe ei înşişi, pentru Christosit şi pentru sf. lui biserică; cum o ai 

întocmită și cum o ati organisati după învăţăturile date lori de înveţăto- 

rulii lori celă cerescă; cum aii orânduiti Episcopi, presviteri şi diaconi, 
împuternicindu-i şi învăţându-i cum să-și alâgă lorii urmaşi, cari să continue 

lucrulii celi mare ali regenerărei nemului omenesci prin tote secolele şi 
generaţiile viitâre; şi cum aceşti urmaşi apostolică, prin învăţătura lori, 

prin faptele lori, prin așezămintele lorii, ai apăratii şi îngrăditii biserica, 

spre a susţine vi6ța ei duhovnicâscă, şi cum acâstă biserică a fiinţatii în- 

trâgă până la noi şi trebue să liinţeze neatinsă până în sfirșitii, fiind datori 
păstorii ei a o apără, ca unii ce aii a răspunde pentru ea înaintea lui 

Dumnedeit. 
Mi sa representatiă încă, cum acești sfinţi apostoli ai lumei ait semănatii 

stmînţa cea slintă a creştinătăței şi în patria nostră, cum urmașii lori o 

ati fecundati cu ostenelele şi sângele lorii, până ce din ea sa fundatii bi- 
serica nostră ortodoxă, iară imprejurulii ei patria şi naţia Românilorii; cum 
Domnii, boerii şi păstorii ţărei nâstre ai apăratit, îngrăditii și asigurati 
biserica, ca pe sufletulii, vicţa patrici lorti, în t6te secolele, prin tote perico- 

lele religiose şi politice, prin cari s'aii strecurati patria și națiunea n6stră. 

Şi m'am întrebatii: Gre să fimii noi mai puţinii cunoscători decât strămoşii 
noștri de însemnătatea ortodoxiei bisericei nâstre pentru tâtă creștinătatea 
în genere și pentru patria nâstră în speciali? Ore Episcopii noştri actuali 

să pâtă mai bine păstră ortodoxia pe altă cale decât a candnelori şi a aşeză-
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minteloră bisericesci, prin cari o ai păstratii vechii noştri ierarchi şi ne o 
ati trădatii în întregimea sa ca cea mai scumpă clironomie? Ore Mitro- 

poliţii şi Episcopii de astăqi înainte se mai potii ei numi urmaşi ai Apostoli- 

lorii şi ai vechilorii Archipăstori români, eșindii odată de pe calea can6nelorii 

și a aşezămintelori bisericei, pe care ai mersii Teoctiștii, Movilii, Varlamii, 

Dositeii, lacovii, Veniaminii, Grigorii, Filareţii, losifii, Mitrofanii, Antimii 

şi toţi cei-lalți? Consciinţa mi-a r&spunsi la tote acestea, că biserica ro- 

mână, ca să r&mână ortodoxă, trebue să remână nemişcată de pe tărimuli 

sfintelorii așezăminte ale ei apostolice și părintesci; că Mitropoliţii şi Epi- 

scopii români, păşindi pe calea progresului şi a desvoltărei intelectuale 

şi morale, pe acestii teren sfintii vorii ave de desvoltati şi exploatată cele 

mai mari bogății morale pentru patrie, națiune şi umanitate. Pe acestă sfintii 

terenii ali ortodoxiei vorii găsi resolvate, sati uşorii le va [i a resolvă ce- 

stiunile cele mai grele, și teologice, şi filosofice, şi politice, şi sociale, cari 

atâtă de multii învălue lumea eterodoxă şi ne implică în păcatele străine 

și pe noi, fără a le fi întru nimici datori. Ortodoxia română a protestatii 
de secole atâtii contra despotismului religios, ali cărui jug atâtea po- 

psre civilisate nu-lii poti scutură până astăqi, câtii şi contra anarchiei re- 

ligi6se, care a produsă și produce în lume atâţia Antichrişti monstruoși, 
cari prepară omenirei cele mai mari catastrofe. hespectezii dar din su. 

fletii şi venerezii aceste sfinte așezăminte, cari ni-aii păstratii ortodoxia,— 

paladiulă libertăţiloră și alii aspiraţiunilorit române în trecutii şi în viitori. 

Panachida, săvârşită toti în acea (i în stinta biserică pentru pomenirea 
r&posatei întru Domnulii mamă a Prea Inălţatului nostru Domnii, pe lângă 
că mi-a representatii forte vii s6rta comună a celui mare şi a celui micii, 

a celui bogati şi a celui săracii, mi-a deşteptatii încă și o altă idee gro- 

7zavă: vădendi atâta adunare de creștini stândii cu evlavie la acestă pome- 
nire şi pronunţândii cu respectii religiosi cuvintele creștine: «Dumnedei 

s'o erte», şi atâţia servitori bisericesci rugându-se la Dumnedei pentru 

sufletuli evseviosei Domnei Sultanei, m'am întrebati pe mine: ore ei, 

călcândii așezămintele sfintei nâstre biserici şi făcând acesti pasii contra 

consciinţei mele şi a creştiniloră în mijloculi cărora mă aflu, ave-voiii ore 
ondrea de a [i petrecutii creștinesce pe pragulii veciniciei? Primi-m&-va 

Ore biserica, pe care o am dispreţuitii? Cânta-mi-va 6re şi mie «vecănica 

pomenire», ca acestui sutletii bine-cuvintatii ală r&posatei, saii m& va isbi. 

dela sine ca pe uni servitorii nevrednicii şi lepădată de ea? 
Sub durerosele impresii ale acestori şi ale altorii asemenea prea triste 

şi imposante idei şi cu ochii plini de lacrămi, am luatii condeiulit și mam 

hotăritit a vă răspunde, descoperindu-vă consciinţa-mi în totă sinceritatea, 

chiar cu riscului de a deveni ridicolă spiritelorii ce se numesci pe sine 
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«forți», pentru că nu aii nici o credinţă metafisică, și a vă întrebă, dom- 
nule Ministru, care, după legile ce şi-a datii ţera nstră, sunteţi şeful bi- 

sericel şi dispuneţi de s6rta şi viitoruli bisericei părinţilorii noştri și a 
nâstră: prefera-veţi d-vostre unii Episcopii ce-şi calcă consciinţa sa, sai 

după expresia Apostolului «minte lui Dumnedeii»? prefera-veţi, dică, unui 
Archiereii titularii, credinciosii servitorii ali bisericei şi cetăţenii consciin: 

țiosie, carele fiind devotată chemărei lui spirituale, este cu aceiaşi reli. 

giositate devotatii patrici şi Domnului? Putâ-voiii ei fi credinciosii Dom: 

nului şi ţărei, când nu voiit [i credinciosti datorinţei mele celei mai sacre; 

pentru care nu odată am juratii lui Dumnedei:? Dacă voiii minţi lui Dum- 

nedeii, ce garanție mai pâte fi că nu voii minţi Omenilorii şi nu-i voii părăsi 

tocmai în momentele cele mai grele, îndată ce la ei nu ar mai fi perspec- 

tivă pentru egoismul mei? 

Domnule Ministru ! fiindii convinsă că veţi preferă alternativa a doua 

vă rogi cu tâtă supunerea ca pe unii Români creștinii ortodoxii, ca pe 

ună bărbată care sciți să preţuiţi consciinţiositatea, și iarăşi vă rogi să 

mijlociţi la Prea Inaltul nostru Domni, ca să bine-voâscă a mă ertă de 

funcțiunea de Episcopii, la care d-vâstre m'aţi recomendatii, şi să r&mânii 

servitorii ali bisericei în trâpta de Archiereii, ce o am dela "biserică totii 

cu aprobarea Inălţimei Sale! 

In acestă calitate îmi voiii păstră totii devotamentulii către M. Sa Prea 

Inălțatulii nostru Domni şi patrie ca și până acum, şi nu voii pregetă a 

oferi slabele mele servicii, ori când ele sar reclamă de trebuințele bisc- 

ricci şi ale patriei. 

De asemenea vă rogii, să bine voiţi a aduce la cunoscința M. Sale, că 

afară de consciinţa mea de servitorii ali bisericei, pe care cu totă fran- 

cheţa o am espusti mai sus, declari în frica lui Dumnedei, că nu am nici 

unii motivă altulit Ja acesti pasii; și dacă mi s'ar cere vre unit argumentit 

mai simţibili, la acesta nu aş av altulă decât a declară, că sunt gata a 

renunță pentru tot-deauna şi pentru ori care din scaunele ierarchice ale 

bisericei nâstre; aş preferi să morti politicesce pentru tot-deauna, numai 

ceilalți să se mântudscă pe sine şi biserica încredinţată lorii. 

Ei păstrezi pentru persona Inălţimei Sale Domnuli Românilorii același 
devotamentii ca şi la începutulii domniei, când în entusiasmuli reli- 
giosii, ei celă întâi în eparchia Hușilori lam pomenitit la sfintele rugă- 

ciuni ale bisericei, chiar înainte de a primi ordinuli Chiriarchului mei şi 

am lăcrămatiă de bucurie, când după tristele Guverne caimăcămesci, pentru 

întâia Gră am audită pe diaconi pronunţândă le ectenie cuvintele: «Pen- 

tru bine credinciosul şi de Christosă iubitoruli, Domnuli nostru Alexandru 

Dană, Domnului să ne rugăm.»
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Şi în viitoră ca și până acum, nu voiii încetă cu aceiaşi căldură reli- 

gi6să a mă rugă Duumnedeului părinţiloră noștri la sfintele servicii ale 
bisericei pentru sănătatea și prosperitatea M. Sale şi a României. 

Bine-voiţi vă rogii, domnule Ministru, a primi încredințarea prea deose- 

bitei mele stime. 
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Anexa C. 

Serisorea prin care sa (rimesii Consnlilorii protestarea în contra 
legei din 16 Maiii 1865 pentru numirea Episcopilori. 

kacellence, 

Considerant que les capitulations des Principautes-Unies avec la Sublime 

Porte Ottomane sont mises par le Traite de Paris et par la Convention sous 

la garantie des grandes Puissances de YEurope; 

Considerant que par les dites capitulations Vexistence de Lâglise ortho- 

doxe orientale est assurâe dans ces Principautâs ; 

Considârant que par les nouvelles lois, que le pouvoir civil a faites arbi- 
trairement pour l'eglise et pour le clerge roumain, les droits canoniques, 

qui constituent le fondement de notre cglise, sont abolis; 

Considerant ue le Gouvernement a convoque arbitrairement ă Bucarest 
un Synode compos6 de ses ercatures, nommâes par lui dans leurs fonc- 
tons spirituelles contre les lois canoniques ct qui par consequent sont 
„des pseudo-Evâques; 

Considârant que le Gouvernement a empâche de participer au Synode 
un grand nombre des Ev&ques indâpendants, qui de droit sont membres 
du Synode, sous de differents prâtextes, dont Vabsurdite a 6t6 poussce 
jusqu'au ridicule; 

Les soussign6s Evâques et membres de droit du Synode ont cru de 
leur devoir de donner au dit Synode le protât (sic) dont la traduction est 

ci-jointe. Bases sur le principe que chaque droit implique un devoir et que 
chaque garantie implique une obligation et une responsabilite, nous croyons 

,



que lhonorable Consulat se convaincra enfin par ces iniquites qui se pas- 

sent dans l'âglise roumaine, quel doit &tre le nombre des iniquites qui se 

passent en dehors de L'eglise et de quel nom peuvent-elles âtre qualifies. 

C'est pourquoi, au nom des Puissances garantes, en protestant contre 

toutes les nouvelles lois faites par le pouvoir civil pour Ll'eglise et pour 

le clerg€, nous croyons aussi de notre devoir dimplorer Lintercession de 

Vhonorable Consulat, pour râtablir les droits canoniques de notre €glise, 
et nous assurer au moins ce qui a c€te respecte mâme au temps dos inva- 

sions des Tartares—la tranquillite de notre conscience,—si les douleurs 
et les souftrances matrielles de la nation roumaine ne sont pas encore 

proches de leur fin. 
Veuillez agrcer, Excellence, expression de notre profond respect et de 

notre devouement. 
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Anexa D. 

Sevisorea P. Ș. S. Melchisedec către Părintele Climenti. 

1865 Iunie 17, Bucuresci. 

Iubite Păvinte Climentă, 

Am primiti epistola Sf. Vostre din 14 Iunie şi m'am mângâiatii de in- 

teresult şi zeluli celt sinceri, de care sunteţi însuflețiți în causa biseri- 

cei. In o epocă când fârte puţini la noi cunoscii acestă materie, este o 

rază de speranţă a ved6 suflete nobile în cale, cari fără vre o reservă pt- 

cătâsă sunt gata a face sacrificii ori câtii de costătâre în interesulii causei 

sfinte. , 

Fiind-că eşti la îndoială despre conduita mea în privirea causei acesteia, 

îți voiti spune în scurtii cele ce s'aii petrecutii, reservându-mi a vă vorbi 

în detaliă când ne vomii întilni. 

E venisemii la Bucuresci în interesele cassei ce administrămi. Aici so- 

sindă, cea întâiă veste ce m'a întîmpinatii a fostii numirea Episcopilorii, 

între cari eram şi e. Uimitii de acâsta, eii nu n'am hotăritii de odată 

la nimici, aşteptândii să vină toţi noii Episcopi în Bucuresci, spre a ne 

consultă. 

In curînd m'am convinsă, că nimeni nu gândea ca mine. Așteptam cu 

nerăbdare să vină Părintele Argeşii Neofitii; în fine venindi şi Prea Sf. Sa, 

m'am dusi sa-l vădii şi mi-a spusi, că a şi dati jemisiune cum venise, 

anume sub cuvînt de bolă şi bătrânețe. Eii care nu eram nici bolnavii, nici 

bătrână, nu mai puteam face causă comună cu Prea Sf. Sa în acestii casii 

Aşa dar m'am retrasă şi m'am consultatii numai cu sinemi. Am veniti
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la hotărirea de a da demisiune motivată de pericolele ce se pregătescă 
bisericei n6stre prin călearea sfintelorii ei așezăminte. Acâsta am şi făcută. 
Demisiunea am scris'o cu lacrimi, și nici nu se putea a nu se mişcă ori 
cine o va [i cetitii. Căci poti spune, că nimeni n'a vorbiti aşă tare în inima 
celoră mari ai noştri în numele bisericei, precum am vorbitii eii în acea 
durerdsă demisiune. Resultatuli a fosti, că am fostii chemată la Curte. 
După îndelungă conversaţie, M. Sa mi-a disi între altele, că ori ce voii 
socoti că trebue a se face pentru binele bisericei, n'am decât a-i propune 
şi va face totul, căci şi singură sc interescză de a pune odată capătii ano- 
maliilorii. Mi-a datii parola de Domni spre asigurare; m'a îndemnatii să-mi 
tragii demisiunea, căci altmintrelea voi fi respungătorii, dacă mă voii feri 
de a face bine hisericei, când M. Sa anume pentru acesta mă chiamă la 
acesti postii, spre a-i da concursuli mei în trebile bisericei, şi că dacă 
nu va face cele propuse, atunci voii ave toti cuvintulă a demisionă. 
A adausii că va reveni şi asupra alegerilorii, rimâindă casulă de faţă ca 
o excepţie; că M. Sa nu a avutii altii scopii decât a smulge Episcopii din 
sistema îndătinată de a ajunge la episcopie prin simonie şi corupţiune, 
care a scandalisatii așă de multă lumea, etc. 

Acestea încă şi alte consideraţiuni de o valdre fârte mare, de cari nu 
potii să-ţi serii, m'ait făcută de a cedă şi a m& mărgini acum de odată 
în marile promisiuni de îmbunătăţire. Chiar mi sai ceruti a-mi arătă ideile 
asupra necesitățilori bisericei. 

Ei le-am şi formulati și le-am dati M. Sale. Apoi M. Sa a propusii Mi- 
tropoliţilorii, ca să se adune cu Episcopii şi să se consulte despre acele 
nevoi și să facă M. Sale o espunere de t6te. Consultarea s'a făcută, și toţi 
ai fostii de acordii cu cele ce am spusii ei. Iată în perilipsă obiectele 
asupra cărora ne-amii mărginitii de ocamdată: 

1. Asupra legei pentru Sinodă, ca contrară canâneloră și spiritului or- 
todoxiei, amii cerutii amânarea ei până ce nu se va preface de Sinodul 
Iipiscopilorii, conformă cannelorii. Ami arătatii inconvenientele ei cele mai 
principale. 

2. Asupra educaţiunei clerului, contra legei pentru seminarii. 
3. Despre relaţiunile Ministeriului de Culte cu biserica, — contra siste- 

mului de a face pe Ministeriă şefuli bisericei. 
4. Despre sistemul de a face budgetele fără consultarea bisericei. 
5. Asupra legei care tinde a desființă monachismuli în loci de a-li re- 

gulă după canâne. 
6. Despre căsătoria civilă, ca contrară instituţiuniloră bisericei orto- 

doxe. 

1. Despre alegerea Episcopiloră. Fiind-că națiunea s'a lepădatii singură
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de drituli ce-şi însuşise de uni timpi, de a alege pe Mitropoliţi și lpis- 
copi, apoi alegerea candidaţilori de Episcopi pe viitorii să se facă de 
Sinodă şi Domnulii să întărescă din ei pe care va voi. 

8. Ca nici o lege în materiile religi6se şi ori cari ai legătură cu biserica 
să nu se facă până ce mai întâi nu se va consultă Sinodulii despre ca 
nonele respective, ca aşă să nu mai fie înponcișare între legile civile şi 
canonele şi aşezămintele bisericesci. : 

Ca dovadă că M. Sa este plecată a luă acestea în consideraţie, poti să 
v& spunii că Sinodulii, ce cră a se convocă, sa amânatii. Ceea ce mă temit 
mai multi este, că prevădit chiar între noi persOna, care spre a domină 
este gata a sacrifică tote principiile cele mari, pe cari nu le are. Vomii 
vede. Pe mine episcopia nu mă încântă; ei o voiit ţinc până ce nu voii 
perde speranța de a pute, ori pe ce cale, de a face bine biscricci nostre 
atâlii de nenorocite. 

Când la noi în ţeră totul este anomalie, de ce să te miri că și cti faci 
ustădi o anomalie? Judecă-mă după scopii. 

Vă laudă zelul când qiceţi, că pentru interesulii biserioci nu veţi cruţă 
persona mea. 

Eşti în dreptii de a face cum vei socoti; numai să faci mai bine decât 
am putută ei face. 

[ii scii una, că am lucratit şi voiii lucră pe câtă ca Archiereii orto 
doxă, pe atâta și ca Românii. Pe câtă mă îngrozescii dea lovi în biserică, 
pe atâta mă feresc și de a fi taxatii că aş face causă comună cu străinii 
în contra ţărei mele. Şi pe la urechile mele ai suflat multe şi felurite 
însă nici n'am pututii, nici n'a trebuit să facii maj alt-lelă de cum am 
făcută. 

Scriţi că sunteţi decişi a demisionă din postulii de rectoră. Să nu o 
aci, căci în loci de bine, vei face ră bisericei;, vei face a căd6 educa- 
iunea clerului pe mâna vre unui nebună sai stricati. Păstreză bunele 
relațiuni cu Părintele Mitropolită ; fiind-că ai cântatii când eră slabi, 
acum când este tare trebue să fii forte prudenti cu elă. Servindu-lii cu 
sinceritate şi purtându-te cu elă cu politeţă şi delicateţă, vei reuși în multe 
prin elă. Altminterea ţi-l vei face duşmani neîmblânditi. Elit este cam 
nemulțămită, pentru că la unii cuvîntii ce aţi spusii în Mitropolie, aţi qisii: 
«Bine cuvinteză Prea Sfinţite Părinte» în loci de «Stăpâne.» Mi-a spusit 
că ţi-a făcutit bine, ţi-a dati mitră ete. şi nu-lă iubesci, nici cinstesci pre- 
cum se cade. 

Acestea ţi le scrii numai pentru sciinţa Sf. Tale, ca să scii cum să eco- 
nomisesci trebile, fără a spune ceva cui-va. De asemenea tâte câte am scrisii mai sus, nu te autorisezii a le da publicităţei, ci numai pentru sciință 

Kalinderu, Melchisedec. 
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proprie, fiind-că te iubescii. Lasă să se manifesteze lucrurile singure 
de sine. 

Să daţi Prea Sfinţitului Filaretii scrisorea aci alăturată. 
Dorindii a vă ved6, sunt ca tot-deauna. 

Alt SI. Vostre părinte sufletescit şi amici. 

   



Anexa E. 

E 

Imstrueţiunile date de clevulit eparchiei Huşilorii deputatului săii, Prea 
Sfinția Sa Melchisedec. 

Propunerile preoţimei de eparchia Iluşului, care le va sprijini la divanulii 
ad-hoc deputatul ce-şi voră alege la 30 Iulie, după firmanii, tractatii şi 
buletinit. 

1. Preoţii, ca representanţii religiei şi obligaţi a practică moralulit evan- 

vheliei, vor avâ dritulii de a ocupă posturile de învăţători copiiloră pe 

la sate în şcolile ce ait a se înfiinţă. 
2. Dritulă esclusivii de a predă religia în şcolile publice şi pensionele 

private ale statului. 
3. Dritulă de nobleţă cu prerogativă în urmă și în cele politicesci, ca 

sprijină ale autorităţei preotului în practicarea chemărei sale. 
4. Preoţiloră de prin politii precum şi celoritlalţi bisericași să li se 

hotărască lei cuviincidse chemărei şi datoriei lori, în câtii să nu mai fie ne- 

voiți spre subsistenţa loră a întrebuinţă mijloce înjositâre pentru acestă 

epangelmă înaltă, prin care se micşoreză evlavia şi respectul poporenilorii 

în persâna lori. Pe lângă acesta, să li se mai dea şi alte neapărate pentru 

gospodăria unui preotii. De asemenea, preoţilorii şi celorii-lalţi slujitori bi- 
sericesc de prin sate să li se dea în proporţie iarăși lefi şi cele tre- 
buinciose. 

5. Preoţii invalidi (neputincioşi) de a mai urmă servirea lorii să fie pen- 
sionaţi, ca şi alţi amploiaţi ce aii săvârşită timpulii însemnatii pentru pen- 

sionare; asemenea văduvele lori să fie pensionate și orfanii lori să fie pri- 

miţi la educare prin şcolile statului în stipendiați.
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6. Preoţii să fie scutiţi de ori ce dabile către satii și către proprietarii, 
precum dijmă şi alte îndatoriri; cu cvartiruirea soldaţilorii atâtă în timpi 

pe pace, precum şi când împrejurările arit aduce în ţeră ocupaţii de arme 

străine, să nu fie preoţii împovăraţi, r&mâindit ei datori către statii numai 
cu esacta împlinire a misici lorii morală și religiosă. 

î. Ceremii inviolarea persânei preoțesci, adecă a nu [i supusi preotulii 
la nici unii felii de maltratări, atâtii din partea proprictarilorii saă a altorit 

particulari, câtii și din partea amploiaţilorit bisericesci, blagocinilorii, proto- 

ieroşilorii sait a orânduiţiloră din partea acestora. 

8. La vre o întimplare de vre o vinovăţie religi6să sati politică (de care 
Dumnedeii fer6scă), causa preotului să se cerceteze mai întâi bisericesce 
și să se deslege după hotăririle dritului canonici, fără a se put trădă 
mai înainte de acâsta la judecata politică. 

9. Pentru a se pute deslegă aceste pricini canonicesce, precum şi aceste 
îmbunătăţiri neapărate ce se desvelescii cu timpuli a se pute introduce 
spre binele morală ali patriei şi spre înllorirea religiei, ceremii restator- 

vicirea, vechilorii sesii sinodale anuale, despre cari atâtii de multă porun- 

cescit sfintele canone, cari la noi, după grelele încercări ale ţărei, de multi 
timpi ai încetatii. 

10. Ceremii îmbunătăţirea şcolilorii de catechisatie ţinutale, atâtă de nea. 
părate, cari pe lângă datoria ce aii de a pregăti clerici pentru seminarie, 
să potă formă şi dascălii trebuincioşi pe la biserici, de cari chiar şi acum 
sc simte o mare lipsă. 

11. Poporului este lipsiti de ideile credinţei şi a moralului creştinătăţei 
şi are o neînlăturată trebuinţă de a fi catechisatii, lucru ce nu se păte face, 
din causă că poporulii a încetatii cea mai mare parte de a frecuentă bi: 

sericile; de aicea urmeză demoralisarea şi îndobitocirea lui, până la acelti 

gradii în câtii mai în tote clasele societăței merge crescendă neevlavia şi 

hulirea lucrurilori sfinte. Apoi în acea grea împrejurare ceremii ajutorul 

ocârmuirei, ca pe de o parte să oprâscă pe proprietari și posesori de a nu 

ocupă cu alte lucruri pe lucrătorii lorii în dilele de Dumineci și sărbători, 
ca să fie slobodi, iar pe alta a stăvilă iarmarâcele de Duminecă, ca unele 
ce sunt vătămătore religiei şi moralului. lar pe aceia, cari nici prin ună 

chip stătuitori alu preotului nu se voră pute desrădăcină de rcua între- 
buințare a timpului în dilele de sărbători, ocârmuirea va luă din partei 

măsurile cuvenite după raportarea preotului. 

12. Să se înființeze ună jurnal bisericescii, în carele să se dea preo- 

țilorăi povăţuirile şi învăţăturile neapărate pentru catichisarea poporului în 
credința şi moralulă creştinii. 

13. Ceremi ca în posturile de protoierei şi usesori ai consistorici să 
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se orenduescă tot-deauna bărbaţii clerului cel mai legitimi, mai consciin- 
ţioși şi mai moralişti, ca nu prin mancuri și abusuri să so aducă dofăi- 
mare clerului şi religiei; iar alegerea consistoriaţiloră, să se facă de cătro 
preoți cu majoritatea voturilorii. 

14. Preotul să nu atârne de capriţia proprietarului, așă în câtii să-l țio 
po moşia sa numai câtii va ave plăcere, şi la din contră, ori să-l alunge 
singură, ori numai după a proprietarului mijlocire cârmuirea bisericei 
să-l alunge din loculii săi; ci la asomenea casti, mal înlâi să se presinteze 
causa și să se urmeze potriviti dreptăţoi. 

15. Bisericile cu fonduri să nu se mai lase ca până acum în disposi- 
ia persOnelorii particulare, cari sub nume de epitropi întrebuinţeză avu- 
tulă bisericescii în folosuli lori, ci să nu se mai recunâscă altă epitropie 
afară de cârmuirea bisericescă, și dacă pentru respectului ctitorici și a altci 
pricini, va trebui la vreo Diserică a fi epitropi dintre persâne particulare; 
apoi membru alit acelei epitropii să fie şi preotul bisericei și să dea pe 
lie care anit lămurită socotâlă la Ipiscopulii eparchiotii despre venitulii şi chel: 
tuelile cu ţinerea bisericei. 

16. Multe biserici, mai cu sâmă la ţeră sunt în cea mai prostă stare, fă- 
cute de nuele și acoperite cu paie. Pe viitorii să nu mai fie ertaţi a ridică 
ast-leli de biserici, și cari vorii fi de felulii acesta să se poruncâscă a se 
face din noii şi de petră; osebitii să se pue îndatorire asupra proprietarilorii 
de a da cele de trebuinţă pentru servirile sfinte și a ţine bisericile în bună 
stare, ca pe nisce edificiuri ptblice ale statului, iar să nu fie lăsate ca până 
acum În graţia parliculariloră. 

17. Proprietarulă să nu aibă dreptulita cere dela preotii clacă la ori ce 
lucru alt s&it pe moșie, sai alte îndatoriri a pune asupra lui, afară de cele 
ce privescii chemarea preoţiei. De asemenea să fie scutită de acestii felii 
de impovărări, ori din partea cui ar fi. Aceste să se înțelâgă și pentru 
cei-lalţi bisericași. 

18. Fiind-că cârmuirea bisericescă a eparchiei încredințată unui [pis 
copii eparchiotii se raporteză mai virtosii la preoţi şi ceilalţi clerici, 
de aceea ceremi ca la alegerea de Episcopi, împreună cu cei-lalţi mem.- 
brii, să aibă drepti a luă parte și clerulit eparehiotii, anume patru persone 
din reşedinţa Episcopiei și din fie-care capitală a ţinuturilori episcopale 
câte doi şi câte unulii din cele-lalte târguri ţinutale, aleşi cu majoritatea vo- 
turilori. 

19. Pentru ca crescerea morală a fiiloră de preoți ce arii rămâne orfani 
să fie neîmpedecată, ceremii ca seminaria eparchială să se ţie în mai bună 
stare, unde să se potă primi la învățătură toți orfanii, cu mâncare şi îm- 
brăcăminte.
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Aceste cereri, în numării de 19 articole, se încredinţeză de preoțimea re- 

şedinţei Episcopiei Ilușului deputatului alesi, spre a le înfăţişă locurilorii 

competinte, de unde se aşteptă punerea la cale şi îmbunătăţire cea atâtii 

de neapărată a clasei hisericaşilori. 

(Urmeză semnăturile preoţilorii alegttori) 

= Posse 
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RESPUNSULU v-Lui DIMITRIE A. STURDZA 

LA 

DISCURSULU DE RECEPȚIUNE ALU D-LUI IOANU KALINDERU 

Sire, 
Alteță Regală, 
Onoraţi Colegi, 

Anii din urmă au reservati Academiei unii şiri de durerose în- 

cercări, căci ne-am despărţitii prin legile firei de mulţi colegi, 

cari at stati timpi îndelungatu în fruntea instituțiunei nostre. 

Golurile deschise prin aceste perderi nu le-amă îndeplinitii decât 

cu încetuli, căci aveamit simțemiîntulă unei mari răspunderi pen- 

tru nouele alegeri. Astădi ne cuprinde o adevărată bucurie sufle- 

tescă, vădendi cum ilustriloră și neuitaţilori noștri colegi succed 

bărbaţi demni de misiunea, ce amii luată asupră-ne, și de încrede- 

rea, ce națiunea pune în noi. 

Aceste cugetări îmi pă&trundeaii sufletuli și credă că ele erai 

în mintea și a celorii-lalți colegi, când amu audită pe d-lui loanit 

Kalinderu rostind elogiul meritată ali răposatului Episcopii de 

Romanii Melhisedec. 

Cu multi: înainte dea intră în incinta nostră, DomniaVâstră, dom- 

nule Colegi, erați cunoscutii ca unulii din cei mai distinși jurisconsulți
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ai Regatului, ca bărbatuli noobositi în cercetări sciințilice, ca pa- 

triotulit care nu aţi cruțatu nică timpi nici sacrificii pentru a vă 

îndeplini datoriile, ca omulă de bine în totă puterea cuvîntului. 

Străluceaţi printre coi mai luminaţi, mai învăţaţi și mai drepți 

judecători ai celei mai înalte instanțe judecătoresci a României, 

când ați fostii alesit dintre toți de Ioan Brătianu, ca să daţi ajutorii 

în resolvirea unei mari costiuni, acea a râscumpărărei căilorit no- 

stre ferate. Ureutăţile juridice, ce erau de învinsii pentru ca statulii 

să devie proprietară alu căilori ferate, erai forte însemnale. Se 

reclamaii cunoscinţe juridice adinci și vaste, pentru ca aplicaţiu- 

nea, decisiunilori luate să lie pe deplină asigurată. Se mai cerea 

muncă neobosită şi curagi6să de mai mulţi ani de dile, ce nu se 

puteai fixă mai dinainte, o prevedere clară şi bine cumpănilă a 

întregei cestiuni și a tuturori amă&nuntelori ei, uni caracteri dreptă 

şi leală, unui devotamentu întregi şi neinduplecată, o lucrare pur- 

tată dela începutii până la fine cu talentă, cu căldură, cu entu- 

siasmii pentru binele obştesci. Chemati la asemenea grea și ane- 

„voiosă muncă, nu aţi esitaţti uni singurii momenti a ve des- 

părți de liniștea ce dă magistratura și de perspectiva celor mai 

înalte onoruri, ce aşteptă pe cei aleși ai ei, şi a vă aruncă în va- 

lură necunoscute. 'Tote așteptările ai fosti întrecute. Succesulă a fostă 

deplini. Domniei vâstre, domnule Colegi, vi se datoresce în cea mai 

mare parte, că statulă români deţine astăgi în mânile sale in- 

strumentulu modernă celui mai puternicii de desvoltare și de pro- 

pășire a unei țări. 

Aţi contribuiti cu acea ocasiune la resolvarea unorii cestiuni 

juridice importante de drepti internaţionali. Espunerile vostre 

pline de luciditate și de cunoscințe profunde au atrasi asupra-vă 

atenţiunea bărbaţilorii de sciință și v'aă deschisi uşile marelui In- 

stitută de Drepti internaţionali, menită a ave o influenţă decisivă 

asupra desvoltărei dreptului ginţilori și a pacinicilori legături din- 

tre popore. 

Aţi înavuţiti mai în urmă sciința cu cercetări meritorii asupra 

dreptului publici romanii și asupra, vieţei poporului rege. 
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După atâta muncă aţi [i putut să vă retrageți în vieţa odihnilă 

şi ticnită, gustândă aceea ce străbunii nostri numea otium cum 

dignitale, dar inima vostră iubitore de datorie şi de bine a pre- 
feriti să urmeze unei noue chemări. 

kră vorba de a organisă Domeniulu Coronei, creati în urma ma- 

relori fapte răsboinice şi politice, cari aă reînviat nâmulă, româ- 

nescii şi au dati ltomânici noua ci posiţiune în lumea modernă. 

era întregă și ltegele scii şi cunosc, cu ce inimă şi cu ce de- 

votamentiă v'aţi consacrati! nouoi însărcinări, ce vi s'a încredințalii, 

şi cum aţi resolviti atâti partea materială câti şi partea morală 

a acestui importanti serviciu. 

Cu acesta nu v'aţi îndestulati însă setea de a face binele. Prin 

apărarea neobosită și savantă a testamentului lui loană Otteteleșanu, 

ați isbutiti ca, nobilele și filantropicele disposiţiuni ale acestui bărbatii 

să fie legalmente recunoscute şi să iea o fiinţă reală. Iar pentru a în- 

coronă opera vostră, nu aţi pregetatii unit momentii de a asigură 

instituțiunea pentru viitorii, transferândui asupra Academiei drep- 

turilo și îndatoririle lăsate de Joanii Otteteleșanu și predându-ne nouă, 

cu averea, o instalațiune bine şi frumosi pregătită, destinată a servi 

la, crescerea de bune mame de familie. 

M'am credută datoră să amintescii tote acestea cu ocasiunea 

solemnă de astădi, pentru ca să se r&spândâscă în publicului ro- 

mânii convicțiunea profundă ce avemii cu toţii, căamii dati Epis- 

copului Melchisedec. uni demni şi valorosii: succesorii. 

Nu sunteţi, precum eră elă, servitori ali altarului dumnedeescii; 

dar serviţi de ani îndelungaţi cu credință și devotamentă la alta- 

rulii dreptăţei şi alu patriotismului, la altarul sciinţei și alu culturei. 

Aţi făcuti, domnule Colegi, elogiulă Episcopului Melchisedec şi 

ați reamintită, pe lângă lucrările sale sciinţifice, participarea sa la 

două mari evenimente din desvoltarea nemului și a statului români —- 

la voturile divanului ad-hoc şi la declaraţiunea autocefaliei bise- 

ricei naţionale. 

In amîndou& aceste evenimente Episcopulă Melchisedec a ocupati
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ATA 
unit loci importanti, pe care nici unii contemporanii nu i-lit pote 
răpi şi pe care istoria i-l va reservă. 

Făcândă parte din cleră, Episcopulii Melchisedec nu a uitati în 

amîndouă aceste împrejurări, că biserica e chemată să vieze în po- 
pori și că clerulă, eșită elit însuși mai alesi din poporă, are a 
indeplini o misiune fără sâmâni de importantă, aceea de a pre- 

găti poporuli în desvoltarea lui culturală internă, aceea de a-l 

întări pe calea adevărului și a virtuţei, aceea de a asigură prin 
credință tare în cele sufletesci și dumnedeesci credinţa, tare în vi- 
itorulă frumosi și luminati ală n6mului. 

A fostă uni semnii caracteristici alu anului 1857, că întregi 
poporului a luatii parte la mișcările de reinviere, ce se manifestait 
atunci cu atâta putere. Intregă nemuli românescii, dela Vlădică 
până la opincă, eră în picidre, cu mintea treză, cu sufletulti aprinsă, 
cu inima plină de datoriile sacrificiilorii ce i se impunea. Acei 
cari, trăindă departe de poporă, nu urmărise şi nu-lă urmăriai în 
tainiculă lui mersii și erai incapabili de a pricepe agitaţiunea ce-l 
cuprindea, stai uimiţi dinaintea semneloră vigurâse de visță ce is- 
bucniai din țărănime și din cleră, două trepte ale societăţei ce se 
credeai inmormintate în nesimţire umilitâre și degradatâre. Impul- 
siunea, decisivă a mișcărei din 1857 a fostii dată de cleră şi de 
țSrănime, căci la reînvierea lori s'a, aprinsii făclia reînvierei între- 

gului nemti. Când ţăranuli şi preotulti voiaii cu hotărire unirea, cine 
se mai putea opune cu o influenţă hotăritore la avintulă geniului 

românescii în presentulă imediată de atunci și în viitorulii mai de- 

părtatii? Complotuli lui Vogoridi şi ali trabanţilorii lui eră con- 
demnată din capulă locului a fi şi a r&mân€ de risuli lumei, cu toti 
pericolulă ce el representă în sine. 

In acâstă fasă însemnată a vieţei naţiunei, Melchisedec a fostă la 
înălțimea preotului şi a patriotului. 

Lucrările lui Melchisedec în divanulă ad-hoc ai aşezatii calea, 

pe care ami pășitii înainte, până ami ajunsi a restabili indepen- 

denţa bisericei naţionale. 

Cuviîntările ce el a ţinută la Huși de pe amvonii cu ocasiunea 
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alegerilor la divanulă ad-hoc și la adunarea, care a ridicati pe 

scaunulă domniei Moldovei pe Cuza-Vodă, ai avutii în timpulii 

loră unii mare răsunetii şi caracteris6ză aspiraţiunile întregului poporit. 

Clerulu pricepea atunci admirabilă, că biserica română nu pote 

ave o influență asupra societăței românesci, decât menținendu-se 

pe fundamentulii venerabilă ali canoneloră şi avendui constantii în 

vedore perfecţionarea culturală a nâmului românescă. Biserica, r&- 

săritenă trebuiă să devie în România toti atâtui de independentă ca 

şi statulu, pentru ca ea să pâtă fi pentru naţiune punctul ci de 

razimi cel mai puternicii în desvoltarea morală a poporului, atâtii 

de necesară pentru asigurarea desvoltărei politice și naţionale. 

Melchisedec avu harulii de sus de a [i unuli din lucrătorii în 

acestă vie sutletescă a n6mului românescii. 

Elă a prelucrati acele însemnate memorii, din cari reese viit 

necesitatea istorică a independenţei bisericei române, necesitatea 

ci culturală şi naţională. Elu a împinsu la întâiulă actă, care cons- 

tată în timpurile nâstre independenţa bisericescă, la consacrarea prin 

archiereii ţ&rei a Sfintului Miră. Eli a luată parte la acea consfă- 

tuire memorabilă a Episcopatului români, care a fosti hotăritore pen- 

tru recunâscerea neatârnărei bisericei nostre. 

Pe tronulă Patriarchatului ecumenicii din Constantinopole se suise 

uni archiereă demni de acâstă înaltă posițiune, uni bărbată lu- 

minati, creștini plini de osirdie, păstori atentă alu turmei lui Chris- 

tosu. Cu inimă creştinescă, Ioachimi IV vedea în înălțarea mira- 

cul6să a României mâna însăşi a Celui de Sus, şi din propria lui 

inițiativă a făcută propunerea de a recunosce autocefalia bisericei 

române. Tărimulă Bizanțului este însă lunecosi; obiceiulă de multe 

ori seculari alu intrigilorii sbuciumă şi astădi societatea de pe ma- 

lurile încântătore ale Bosforului. loachimu se temea de indiscrețiuni, 

cari să împedece realisarea dorinţei sale, căci recunoscerea inde- 

pendenţței bisericei române eră legată de: resolvirea mai multori 

cestiuni delicate, asupra cărora urmă încă discuțiune. Noi cereamii 

recundscere necondiționată a autocefaliei bisericei naţionale; împre- 

jurimea Patriarchatului ţinea încă la Gre-cari restricțiuni. Textulii
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cererei Episcopatului nostru către Paltriarchului ecumenică şi r&s- 
punsulii acestuia erai de discutati iute și în secretă, până nu se 
vori amestecă alţii, ca să complice situațiunea. 

Nu putea să facă Guvernulă singurii nimici. La acestă lucrare bre- 

buiă să participe clerulu prin înalții lui representanți, prin Episcopatii. 

„Atunci se ţinu în Februarie 1885 o adunare secretă la Mitropolia 
din Bucuresci, la care luară parte Mitropoliţii şi Episcopii ț&rei. Ina- 
inte de a intră la vorbă, toţi lăcură legămiînti solemnă, ca nimici 
din cele ce aveaii a se pertractă să nu fie divulgate, până ce cu 
voia, şi bine-cuvintarea, Celui de Sus, cestiunea nu va fi resolvită. 
In taină fu redactată scrisorea către Patriarchulu ecumenicii; în taină 
fu îndreptati tomosuli de recunâscere. In lucrarea delicată pre- 
gătitore a acestori acte, rânduiţii Episcopatului ai fosti Episcopului 
Romanului Melchisedec și Episcopulu Dunărei-de-jos Iosif. Urmară 
încă câtă-va timpii tractative între Bucuresci și Scaunulă ecumenicii, 
până ce în fine formulele n6stre fură adoptate. 

Numai atunci, când faptul se îndeplinise, s'a trasă cortina și bi- 
seriea, română reapăru în vechea ei nealirnare. 

Tomosuli patriarchali sosi la 1 Maii 1885, în apropierea dilei 
de 10 Maiii, a acelei dile în care serbami înălțarea independen- 
ței și a regatului României, înălțarea Dinastiei nostre regale. In 
diua de 1 Maiii 1885 se făcu cunoscuti poporului întregii indepen- 
dența bisericei române, care în simţulă Românilori îndepliniă opera 
de renascere a României, iar în simţulă lui Ioachimă trebuiă să 
devie pavăză şi ajutori bisericei răsăritene, iar mai alesi Scaunu- 
lui ecumenicii, precum mai înainte a şi fosti în timpuri de grea 
cumpănă pentru ortodoxie. 

Amintesci în scurti participarea Episcopului Melchisedec la 
aceste “acte mari, pentru că ele sunt punctele culminante ale vieței 
lui și pentru că ele vorii rămâne şi pentru viitori de mare înv&- 
țătură pentru-poporulit şi clerulă nostru. 

Prin legea. creştinescă, căreia el s'a închinată dela: întâia des- 
călicătâre sub Traiani Impărată, poporul români s'a ținut nestricati 

A
c
t
i
i
 a 

a 
PI



—%B 

in mijloculii furtunilorii neasemânatit de mari și de grele, cari at 

trecută peste dinsulă și pe cari le-a învinsu pe tote. 

Prin legea, creştinescă se va ţin eli şi de aci înainte nebiruitii 
de relele, ce scutură societăţile omenesci; căci legea crestinescă 
semnilică curăţenia, vicţei, păşirea cu siguranță pe calea celei mai 

mai înalte și mai sublime morale, plină de sacrificii interne și es- 

terne, cari purifică și oțelescii inima şi sufletele omenilori spre 

lapte bune și plăcute lui Dumnedoi. 

Prin cleră naţională și luminată, vicţuindă și predicându în nu- 

mele lui Christosii, poporul românii a căpătatii învățătură şi po- 
vață, mângăere și speranţă. 

Clerulă însuşi însă nu pote să ajute, fără să fie întregă şi deplina 
ali nâmului și ali țărei. Eli trebue să vieze prin n6mi și în nemii, 

să se însulle din aspiraţiunile și din geniul lui. 

De cleri: se pote dice ca și de armată, că în alără din ţeră 
nu are ce vede și că numai prin ţâră şi în ţâră elit pote formă 

acea putere iresistibilă, ce dă naţiunei întregi tărie. 

Se mai cere dela cleră, ca elii să stea neclintitii pe fundamen- 
tele de dou& ori milenare ale credinţei ortodoxe, căci numai ast- 
felu se pote ţine pe sine și pe poporit în sferele înalte și curate 
ale învă&ţăturei Mântuitorului. 

Aceste simţeminte le vedemii noi sădite în inima Domniei-Vâstre, 

enltivate în acţiunile Domniei-Vostre, scumpe și ilustre Colegi; şi 
» de aceea, Academia Română, păstrătorea culturei naţionale, este fe. 

v y Yy vicită a vă numără printre cei mai aleși aj ci. 
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