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Inceputul Şi. răspândirea

creştinismului. în Dacia -

C creștinismul îîncepe să fie cunoscut în Dacia în.

- secolul al II-lea şi al. III-lea.:In acest interval de “timp,

regiunea

pe care noi p numim

astăzi Ar:

a .“l, Banat şi Oltenia se află dela anul 107 (în
urma cuceririi lui Traian) şi până la anul 271
- (când o “părăseşte împăratul Aurelian), sub stăpânirea romană, formând provincia. Dacia. Vor- ,
- bind în general, putem spune, că în secolul al

II-lea și al. III-lea creștinismul

eră- cunoscut

în

„toate provinciile imperiului. roman ; în cele. din.
- Apus. firește că eră mai puţin răspândit. ca în
cele din Răsărit, Asia în deosebi, unde eră lea-

gănul. creștinismului. Pentru provincia Dacia în |
“special. iată cum ne închipuim că a început să
„fie cunoscut în: acest: timp creștinismul. Intâiu,

- majoritatea coloniştilor aduși de: Traian în Dacia
"pentr

ca. să o romanizeze,

să împlânte

aci cul-

„- tura ron'ană, erau din Răsărit: și din Peninsula
- Balcanică, dar mai ales din Asia-Mică și din ..
Siria,

unde

creştinismul eră. destul

de răspân-“

"dit âtunci, aşa că nu se poate ca între ei .să
nu fi fost şi creștini...
Pe mă, în. tot “timpul cât Dacia „este pro-

“

7

vincie

E

i

a

4

_

E

romană,ea șe află cu celelalte provincii

”- ale: imperiului

în “felurite legături: de natură

economică, socială, ' culturală,

v

IF,

etc.

Legăturile

acestea avi. putut de asemenea să înlesnească
cunoașterea creștinismuluiîn Dacia ; între 'ne- gustorii, funcţionarii, soldaţii romani, cari veneau

în Dacia

din diferite părţi ale imperiului —pentru

exploatarea, administrarea

sau

apărarea

.

provin-

ciei—puteau fi: unii creștini de acasă.
|
„__„Ia-afară de acestea,și în ceeace s'a. scris de

unii * părinţi 'şi-scriitori ' vechi

bisericești. şi. a .

ajuns până la noi, putem: află indicii despre: răspândirea creștinismului. în secolul al. II-lea și
al Ill-a în imperiul roman „şi chiar dincolo de
graniţa imperiului
.
Sunt

însă

între acești scriitori

„bisericeşti unii (ca Tertulian Și. Origen)

cari ne .
'spun că între alte: neamuri. cari, pela încep
utul .: secol

ului al IIll-ea, aveau, mai mult sau mai:
puțin, cunoștință de creștinism, erau'şi Dacii
,
- înțelegând prin aceştia, de bună, samă,-pe
.locuitorii provinciei Dacia : pe Daco-Romani. -„Mai. mult însă 'ca aceasta poate servi ca mărturie despre

cunoașterea,

deci : despre “existenţa

creștinismului în. Dacia, . monogramul
creştin . Bravpe.
atun sarcofagi
Ia fine
u,a unei inscripții, |
datând din prima jumătate a - secolului âl
III-lea, aparţinând familiei unui veteran: (Ori
ental de

origine) și 'găsit la Napoca
- Cele

de până“ acum. ne

(Clujul de azi)...

duc :la concluzia,

în secolul al II-lea-şal
i III-lea. creștinismul
cuno
scut

în

Dacia;

că,

-după

că.

era

se aflau, mai. prin toate oraşele, cum în imperiu.
comutiităţi -creş„tine, tot aşă şi prin cetăţile
din Dacia au putut
?

N

N
E

„să. fie: mici comunităţi” creștine, In

scurt, în

vremea stăpânirii romane asupra, Daciei: s'a adus
şi semănat aci primă sămânță a creştinismului.
i
„1
!
,
i
.
dz.
e

îi

Această sămânță a răsărit, a crescut și.s'a. des-:
voltat în “arbore mare: în timpul următor. .
Să vedem acum în ce timp anume și pe ce:
cale s'a răspândit creştinismul. la Daco-Romani.
Populaţiunea daco-romană, rămasă în Dacia
„după: părăsirea provinciei. de "Aurelian; continuă...
„să. întrețină și mai departe legăturile diferite pe
cari le încheiase Cu populaţia. din imperiu, -și
“ în special cu. cea care se află imediat peste Du- .
: năre ; existența legăturilor acestâra se dovedeşte.
"prin "numeroasele monezi -romafie din secolul.

“al IV-lea
periu

şi al V-lea

găsite în

însă, dela Constantin

Dacia. In im-;
deci din.

cel Mare,

. primele decenii ale secelului IV-lea, situaţia -bi: serici. crâştine. se schimbase “ cu totul : din per--? secutată: cum eră, devine mai întâiu tolerată,
E apoi instituție statului ; în scurt, : creştinismul : ajunge religia imperiului- roman ; împărații oferă
” biserii. Creștine : scutul lor protector, ajutorul lor.
Deaceea biserica creştină ŞI prosperează în
„ imperiul: roman.în secolul al IV-lea şi “al V-lea. .
* Intr'o stare destu! de înfloritoare se află biserica
creștină în nordul Peninsulei Balcanice, în ve-

chea provincie” Moesia
perioară).

scaunele

(în deosebi

Dela.. biserica

. episcopale

această regiune,

din: aceste

destul

părţi,

dela _

de numeroase

dela numeroșii

“ cari vorbiau, 'scriau

în cea su-

episcopi

în.

de aci

și predicau . în latinește,a

putut porni şi a şi. pornit o activitate

misio-

“nară destul -de puternică, care nu. s'a mărginit

gi

" numai la: râspândirea
. creştinismului
Dunării,

nordul„

ci s'a întins
Dunării.

Vor

în Sudul

.

și la : Daco-Romanii - din.
fi, fost, de bună

samă, mai .

mulți misionarii aceia, -cari au. predicat, până: |
„ce au răspândit creștinismul la toţi: Daco-Ro.mManii,

căci e greu de admis

ca un singur om—.,

„ oricât de întinsă. activitate -ar desfășură el—să

„poată râspândi creştinismul
"Şiîn împrejurări nu tocmai

la un neam întreg
priincioase. Dintre

acești misionari cunoaştem mai bine pe Nichita,

- episcopul
din Remesiana

„7

(spră. Răsărit

de Niș,

'* în' direcţia către Sofia). Acesta trăiește
pela finele

“secolului al IV-l
şi înce
ea
putul celui de al V-lea
și pred
ică

creștinismul

|

la diferite “populaţiuni

„ (necreștine) din. Părţile: dunărene.
Ca el trebue, .
-. de sigur,să 'mai fi- fost
şi” alţii, şi înainte, dar.
și după el;ca să se poată ajunge
la răspândirea deplină a creștinismului în aces
te regiuni.
“In

afară

de misionari, vor fi contribu
„samă, la răspândirea creștinismul it, de.bună *
ui. 'la cei--din.
„nordul Dunării şi fugarii:
din imperiu, precum.
şi numeroșii-captivi luaţi de
Huni de peste
Dunăre și aduşi la nordul Dună
rii.
|
Mai. mult însă ca cele
dele
pân
ă
acu
m
ne
voi=- :
besc despre răspândirea.. cre
știnismului la DacoRomani, în- acest timp,
n umeroasele cuvinte cre:
ştine de origine romană
“română. Aceste. cuvinte » existente azi în limba:
nostru este o moștenire ne spun că creștinismul,.

străbună: romană, fiind.
răspândit . la Daco- Romani.
prin secolul IV-lea.
ȘI al V-lea, Astfe
(dela

expresia

l de: cuvinte. sunt
: Dumnezeu:
romană de invocație
i. » domine-.

„deus), creştin (dela . chre
stianus“), păgân (dela.
.
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- +. „paganus“, câre însemnă și, locuitor de sat, dar
şi civil, nemilitar), biserică (dela „basilica“, edi-

- ficiu profan : palatele nobililor la Romani), lege (dela -„legem“) cu sensul! de credinţă religioasă,
“cum e: și astăzi. în “graiul. poporului nostru;

...
.: --.

sărbătoare (dela „Servare“ plus sufixul tor,toare),.

Florii. (dela. „Florilia“, în loc de Floralia, săr-: ;
>.
--- bătoare. de primăvară (a - florilor)la Romani)” -

-

Paşte (dela . „paschae“. (dies), Rusalii (dela „Ro- : «'
salia“, sărbătoare consacrată cultului morţilor la. .

--.

”... “Romani), Duminecă. (dela (dies). „dominica“);
"“ cuminec, cuminecare, (dela „communicare“),.

-

„crucem“),

-. înger (dela „angelus“), cruce. (dela

_ . altar (dela „altare“), preot (dela - „presbyter“,'
“), cunu-„prebiter“), bofezare (dela „baptizare
um*), -păre- nare

(coronare“),

ajun (dela

„ejun

simi (din „quadragesima“), câșlegi (dela „ca- . - po|
- seum ligare“),. rugăciune (dela „rogationem&),: - închinare. (dela „inclinare“), cimitir (dela coeme-Scriptură. (dela „sancta. scripterium), Sânta
i!
numele. ce se dau în popor sfinţilor : “
tur;a“)

- Sân Medru, Sân-Văsâi, Sân-Toader,
ru,

|

etc. -

,

Sân-Pie-

AR

Creștinismul predicat, în limba latină; Dacoște,

-

_-- Romanilor, de misionari cari vorbiau latine
-..
Dacotoţi:
la
se poate consideră- ca răspândit

Romanii. în-. secolul .al VI-lea. Din acest timp
biseri
__poate fi-vorbă 'de: o Oarecare organizaţie
-cească, de un cult bisericesc'simplu-la străbunii -

noștri: Urme

“ai

ale creștinismului lor, prin veacul:

Vl-lea, s'au “găsit. în ruinele dela Drobeta

"- (Turnu:Severin), Până în. timpul: împăratului
„ Justinian .(627-565) : grija de creștinii Daco-Roca

A

.

I-a
'mani

din nordul Dunării. o avuseseră: episcopii |

romani: din cetăţile
din: dreapta Dunării. Acest -

împărat, ocupându-se cu..reorganizarea bisericii
_- creștine. din părţile
nord-vestice ale Peninsulei.
-“ Balcanice, înființă în anul 535, la Tauresium,
„locul său natal, (în Serbia .de azi, localitatea.
-_ numită” acum Procoplje) -arhiepiscopia latină a
. Justinianei” prime,

-

care aveă jurisdicție

biseri-.

„ceascăşi „asupra: unor regiuni din nordul

-

Du- .

hării: în Banat şi în Ţara Românească. Această:
jurisdicție a exercitat-o arhiepiscopul Justinianei

prime, fie -direct prin el, fie prin clericii pe care
„Îi trimetea, până “ce această “arhiepiscopie. încetează 'de'a mai-există, în“'secolul al VII-lea,
„In

unele

părţi însă din nordul Peninsulei: Bal-

- canice s'au: mai putut menţine — cu tot potopul .
slav — unele centre creştine (romarie) în. secolul
al VIl-le
şi chiar
a într'al. VIII lea ; (căci laranul.
„787 se întâlnește un episcop de Abrittus cw

„„nume roman: Ursus). Dela acești puţini episcopi
„romani, cari se vor mai 'fi putut menţine, cată
să . își fi luat. îndreptări

pe terenul bisericesc:

străbunii noştri pe această vreme.

..

. -*

=

N

Creștinismul:şi viaţa bisericească a. Romanilor din. .

2

Mire şi din provinciile: dunărene.

In unele” părți ale

.

_ |

Peninsulei "Baloani

ce și
anume : în: cele de sud : prin Tracia,
Macedonia, * |
Grecia şi. Epir, creştinismul .a .fost
predicat încă

din timpul Apostolilor. și anume :-de
Apostolul
>

i

|

_

9

=

Ă

7

Pavel, care aveă de :gând-să treacă și în liric.
Tit însă, discipolul Apostolului . Pavel, predică
creştinismul în Dalmația, anume: prin oraşele - „grecești „depe coastă..
Din comunităţile creștine intemeiate în primul

| „veac, creștinismul s'a întins în secolul al II-lea
„şi al III-lea şi în alte centre ale Peninsulei Bal- canice, cum sunt, de pildă, cetăţile. grecești :de.
pe

coasta

Mărei

Negre,

cari,

făcând

un

negoţ::

„destul de însemnat, aveau legături cu alte cetăţi
"dela: sud, sau .cum “sunt, de pildă, cetăţile şi din.
„tăuntrul. "Peninsulei, Balcanice, dar aflate-pe ma-

ile linii de comunicaţie ale Peninsulei. In. secolul al. Ill-lea se găsesc comunități creștine chiar
în provinciile din nordul Peninsulei Balcanice:

„în

Moesia, în Panonia.

N ştinismul” eră încă

-

În Dalmația,

unde cre-:

din :primul veac, se întâlnesc,

în veacul al II-lea şi III-lea, comunități creştine
mai numeroase. Din intregul Iliric, cel mai în-

“ semnat

centru -crştin eră Salonae. Această cetate. ..

îR „dimpreună cu altele depe coasta dalmatină, aflân-:

„= du-se în' legături cu cetăţi din Italia (ca Ravena,

-

„Aquileia, primiră un creştinism răspândit în limba.

-

latină. Creștinismul acesta latin din [liric trecă.
(în secolul--al. IV-lea). în Panonia și în provin-: - „iile. dunărene. Așa se face. că în secolul IV-lea.
: întâlnim

numeroase

scaune

episcopale. latine în

aceste părți; așa 'se află o episcopie la Sirmium
"în Panonia (Mitroviţa. de azi), la Singidunum:
- (Belgradul de azi), la .Naissos (Niș), la Reme: siana, la Raliaria (pe Dunăre, azi Arcer-Palanca), .
":1a Scupi (azi Uskiub), la -Sardica (azi. Sofia).:
of

Episcopii din aceste cetăţi erau români, vorbiau,
SN
7

.

Să N
-

Ce

Pa

10

Na

scriau, predicâu în latinește.In certurile 'ariene

-

„mai toţi: sunt alături de Apuseni, în fruntea că„rora eră:episcopul
- Romei, și împreună cu ace"ştia

sunt apărătorii - ortodoxiei | amenințată

de

„arianismul oriental. In secolul aâl V-lea biserica
creştină “din părțile acestea nu mai e.în starea - |
„„ de înflorire din secolul al IV-lea ; aceastmai
a
.
„ales

din

“Huni;

cauza teribilelor

“cu toate. acestea,

devastări făcute.aci de DE

scaune

episcopale se

|

mai întâlnesc şi în acest secol la Singidunum,
la. Viminacium (azi șatul Costolaci, în Serbia),

la Naisso
la Aquae
s,
(azi Negotin, în Serbia), .
la Margus -(la “confluenţa râului Morava cu Du-.

-nărea),

_-

la Remesiana,

la -Sardica,

etc. In regiu-

|

„nea. Dunării de jos”și anume în Moesia inferior.
.
Şi în Scythia minor" creştinismul

'răspândit

sub.

-

forma. latină se întâlniă cu cel răspândit în limba

|. .

„ grecească. Pe. linia Dunări
și i.
chiar pe o bună
bucată

în interiorul

acestor.

regiuni .se află: CO-

“munităţi, în' care creștinismul eră-răspândit

.--

în. |

-limba latină, -ca de pildă la Oescus (la
re) . -:
în- Dacia -ripensă,.. pe locul tunde OescuDună
s. (azi,
-Iscru) dă în Dunărăre);. se întâlnesc în seco
lile
IV — VI: scaune „episcopale, ai căror epis
copi
:
„Poartă nume romane, “ca de pild
la: Nova
ă e (azi
"Şiştov),'

Abrittus,

Durostolum . (azi. Silistra), -Nicopol
is,

Apiaria, etc.

Pe zona' în care

se întâlneau_ aici, în nordul “Peninsulei,
cele două cul...
turi : greacă şi. romană, ave
m creștinism. și grecesc și latin, găsim: episco
pi -cu nume romane

şi grecești,
de: pildă,în
UL, ca, de
lisiș
(a (la
vreo 80 de km. în spre ÎN, Marcianopopol
Apus de Varna). Dia
colo de această zonăe
numai creștinism răsPi

11

pandit î în. limba “greacă, ca,
« ae pilda, Ta Odessus a
(Varna de azi), etc, An. special în Scythia minor . “se întâlnește în acelaş centru și creștinism grec.

şi creştinism roman laolaltă, ca de pildă la Tomi
.

* KConstanţa), etc. ; ; predominarea

însă aici o âre.

” creștinismul. răspândit în limba “greacă, căci și .
» xultură. predominantă aici e” cea. grecească,
IE
"Ta: scurt, în 'lirie și -în 'provinciilă. dunărene,
creştinisrnul

este destul de răspândit

în “secolile

“a

IV-VI ; biserica creștină de. aci se află într'o stare
destul de înfloritoare,

_

ceace se. probează. cu nu-:

„meroasele scaune. episcopale romane, cu' mulții
episcopi cari vorbesc, scriu ŞI predică în latinește.. ”
“Biserică a Români

până la întemeierea

- Principatelor.
|
“In intervalul | de timp de când. poate fi vorba.
_* de n popor românesc: secolul al VI-lea şi până
“în secolul al!> XIV-l6a,: când se întemeiază principâtele române, biserica la Români se află în-

tr'o stare primitivă,; cum..de altfel era” întreaga | _
“lor viaţă, organizare pe atunci, :
|
"Notă. — Prea numeroși nu. erau Românii pe atunci,
"nici nu Ocupau. tot t&ritorul pe care se întâlnesc mai,
târziu ;-nu erau

grupaţi

cu

“toţii

întrun

singur mă-

* nunchiu ;-nu aveau 9 conducere unitară „nu formau un
„- stat, nu aveau! viaţă orășenească, ci trăiau în sate,
cari erau

așezate

prin

locuri. -ferite,

adăpostite

.

: prin - -

luminișuri de păduri, prin văi, etc. Casele de -prin. sa„tele lor erau „mici, simple, - făcute. din gard de nuiele,

„ori săpate în pământ. Se ocupau cu agricultura şi cu

i

păsjoria. Locuitorii unui sat erau -urmaşii unui străbun comun, care; dacă se numise Bucur, Badea;/Negru, Ursu, |

: etc, dăduse urmașilor. săi: locuitorilor satului, numele
îmi

o

,

de.

i

Doi

DI

aa
———

..

7

-Bucureşti, Bădeşti, Negreşti, „Urseşti, etc.: In urmaşul (direct), cel: mai :apropiat de «străbunul. comun, .aveau
în sat, o căpetenie..care aplana neînțelegerile, . făcea:
“judecată; era deci judecătorşi deaceea. se:numia
„jude“ (cu un cuvânt latin) sau „cnez“ (cu un cuvânt,

slav).
.„

mare
* năștea,

Din” moşia

satului, el beneficia de 'o hucată mai

şi.strângea

gloabă. De

la

o distanţă mai

sate, cari împreună
cu
" mâi

„bună

mare

samă

şi aveau

multe

cel de

peste

că teritoriul,

ori: dintr'un sat se

mare.sau

mai

mică,

origine formau

ele tot

un

alte

singur jude;

peste. care se întindea

de

auto-

fitatea unui astiel
de jude, era destul de mareși se.
numiă judeţ. De sigur că dela câte :un jude de» aceștia
numit Mehedinţ, Vâlcu, se trage

numele
de

astăzi al ju-

dețului Mehedinţi, al judeţului Vâlcii,. etc. Când

două

sau mai multe judeţe vecine se uneau, spre a se apără
sau a atacă împreună, aveau în frunte un conducător
militar numit 'cu un. 'cuvânt slav „Voevod, a cărui
misiune deci era..mai mult. militară: apărarea în-

contra dușmanului .din afară. sau şi. din lăuntru; to:
tuşi făcea. și el judecată,

PR

DN

E

strângeă dijmă.

Pa

a

|
|

Pe

__ De o viaţă culturală nu poate fi-vorba
în acest.
„timp la Români. În starea lor de atunci, singură
credința creștină forma întreaga hrană, tot aluatul
» vieţii lor sufletești. In credința creștină
îşi aveau
izvorul, din care luau îndemnuri în viâţă, spe„ranţe ; din credința creştină, porneau

"spaimă, Ideia religioasă creştină
de faptele lor;

“începând
.
„Doamne

şi superstiții,

era nedespărţită

ea pătrundea momentele,

din viaţa. lor. Pornind la-războiu,-la

de samă

drum,

sau

un'. lucru își. făceau cruce şi - ziceau
.
A
Da
ajută“ 3 așezându-se. la IE masă,
sculân-

dela masă,
culcându-se
seara,
. „du-se
se. dimineața
din somn,
&tc., îşi
faceausculânducruce.
, jineau cu Sfințenie. posturile „Şi sărbătorile
rân-

-

duite

e biserică ;: ba. ceva

|

o grupă

ŞI mai.mult: aveau

|

*
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posturi și sărbători, credinţe uzanţe, în cari, în

mod inconștient, se. strecurase ceva din credinţa “romană (păgână).; ca. de pildă, colinda la sfântul
, Vasile, darea câinilor.în tărbacă la începutulpos-. tului mare, punerea de bani în coşciugul mortului,
sărbătoarea:. sf.- Foca, Atanasiile, Filipii, etc.

„In

printimparile acestea (până la întemeierea

cipatelor), biserica la “Români. era: organizată

mod

.

.. -

în

primitiv: prin sate erau biserici făcute din...

-—se mai fac: și până în zilele noastre
cum
""1&mn

_- Şi

în părţile dela munte — sau din gard de: nuiele, --.
tencuit. În aceste biserici, preoţii —. sfințiți pe ..."
“unde puteau găsi episcopi să-i hirotonisească —
“citeau anumite rugăciuni, scrise -în .limba . în .

care fusese introdus creştinismul. (adică în lati- .

neşte) 'sau mai degrabăle recitau, după-ce'le
memorizaseră mai întâiu. . Caşi “organizaţia, și sc trebuie să. ni-l închipuim simplu : . - cultul biserice
+

ritualul redus" la strictul necesar. -.
“In urma

|

.

(în iarna dintre
creștinării Bulgarilor-

" anul'-864-spre 865), a - organizării - bisericii lor
ritului slav în această biserică,

şi a introducerii

începu prin secolul al. X-lea, să se exercite din

această parte o influiență asupra bisericii noas- tre, Căci cei ce -aveau să fie preoţi, ducându se -

“acum la vlădicii slavi. de peste Dunăre. ca să-i .
hirotonisească, trebuiau:să deprindă „rugăciunile -.
..
şi molitvele“uzuăle în slavonește, fie Că învățau
să le citească,

fie că le

memorizau.

Astfel

din.

bi- “secolul al Xolea începu să se introducă înlucrul
sericile Românilor

slujba în slavoneșşte;

se continuă în 'secolul” al XI-lea,

când “ statul“

„bulgăresc este „distrus de' Bizantini,- iar biserica N

.-

bulgară grecizată ; atunci clerici - slavi (vlădici)
veni la noi.

au putut

mai

desvoltat

Ei au

de-

parte organizaţia bisericii noastre, au arătat .alor
noștri slujba bisericească „complectă,! nu pres-_
- eurtată cum vor fi avut-o până atunci.
“ Influența aceasta, . venită dela biserica slavă
(a Bulgarilor), cașiefectele ei în biserica română,.
se învederează

logia
e,.
din termino
- de origin

Aşa

noastră

bisericească.

stareț,

vlădică, duhovnic,

sunt, de pildă:

slave:

“cuvinte,

numeroasele

prin

" moaşte,mucenic, clopot. smirnă,. tămâie, utrenie,. vecernie, spovedanie, prohod,

" molitvă, . hram,
-

ceaslov,

cazanie,

.grijanie,

pogribanie,

strană,

cădelniță,

pustnic, ele.

._.

“Prin secolele al XII-lea, XIll-lea şi XIV-lea
Românii au avut şi episcopi... Aparițiunea unor

|

episcopiîn acest timp.la Români, nu trebuie să
ne facă să credem că avem de acum o erarhie

canoniceşte -constituită, cu scaune. episcopale..
- stabile, cu succesiune regulată, etc., căci ușa

ceva abia după întemeierea principatelor;se în- !.
tâlnește la Români,

iar până atunci. vlădicii cari

se întâlnesc Ia ei, sunt'veniţi, din cauze diferite,
în diferite

în

împrejurări,

de peste Dunăre ; rămân

părțile noastre un timp mai scurt,

sau mai

lung, poate şi tot restul. zilelor. lor; iar. după
ei, în locul în care fuseseră ei, ori mai, vin, ori
nu mai vin alţii. ..Notă. — In unele documente ve chi e vorba de-o dearhiepiscopia
de Ohrida;
|
a
lată cum trebu ie înţeleasă şi în ce timp trebuie pusă.

-pendenţă bisericească -a Românilor» din
această dependenţă, . Primul

în secolul -al X-lea,
7

primi

stat bulgăresc,

lovituri

hotăritoare

|

decăzând -dela: Bi-

,

=

=.

-

ÎN
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Ă

-

,

zantini, cari reuşiră să “ocupe o bună. parte din Bulunde era

“- „garia răsăriteană,

:

centrul puterii bulgăreşti.

_

Atunci capitala se mută. din loc în loc, până ce, către .
i la Ohrida, Aci veni, .
ajunse
ulu
al. X-lea,
„ sfârşitul 'secol
unele orașe dela -Dunăre,
ptin
întâi
mai
rezidă
ce
după

şi arhiepiscopul bulgar, spre “a “fi alături de căpetenia .
bulgar făcuse hirotonisiri
- statului, Fie că -arhiepiscopul.

de preoți pentru Români, pe când se alla prin oraşele . :
dunărene, tie că el a rânduit “ca. episcopii de prin
.de Roaceste orașe să aibă grijă, în cele bisericeşti,
mâni, destul că la: începutul secolului al. XI-lea, Românii s'au găsit în“legături bisericeşti cu. arhiepiscopia

„2:
-

şi căpătat .
din Ohrida. Românii dela sudul Dunării au. pentru
ei;

“îu_

apoi, dela arhiepiscopul ohridean,

episcopi

prin. aceşti - episcopi ei. depindeau direct -de
arhiepiscopie. Cei dela -nordul Dunării însă nu

“nominal,

Ohrida, “decât

arhiepiscopia: de

+ de

această .
atârnau.

indirect,

.

-.
- anume :.prin episcpii din oraşele de pe, țărmul drept
sfințiau
Ohrida,
de
* - "al. Dunării, cari episcopi, atârnând ei
preoţi pentru Români, — sau prin ! acei' episcopi, cari
-.- veniau în mod întâmplător la nordul Dunării, pentru a.
"- “un timp mai lung sau. mai scurt, Legătura aceasta
putut
nu:a
Ohrida
cu.
Dunării
nordul
dela
“Românilor

“să ţină „mai

- 1

„1

„je.
-

mult timp,

decât

în

până

secolul al. ..

" “Xill-lea, când iar se constituiesc „biserici slave peste
+ Dunăre; cu jurisdicțiune asupră episcopilor din orașele

“dunărene: e; mai: întâiu,

biserica . celui de

al

„stat bulgăresc, apoi & biserica. Sârbilor, ambele
E
tă de Români.
în apropiore: imedia
BEE
,
..
:
|
,
- 7.
-

.

o.

,

- -

doilea
aflate.
z”

„-

N

ii

III,

., -

E

a
“Organizarea. bisericii române -după întemeiere
r.

principatelor. Intemeierea mitropoliilo
Da
şi a 'epiSCOpIllORe mu
ne : al Țării-Româ:
Doe - Cele două principate româ
|

P.

a

, se întemeiază în secolul
„ neşti. şi al Moldovei
„al XIV-lea. Această organizare politică a Româ3

N

ÎN

ar

-

16:
po

-

nilor se -face în acest timp : a) din cauză 'că numărul Român€ ilor
acum. mai _mnare .ca înainte, 7.

poporul e mai.puternic,și b) din cauză că vecinii “Tor (Bulgasi, Tătari, Unguri) erau slăbiţi pe acest

". timp. Intâiu se întemeiă principatul 'Țării-Româ-.
_nești, şi anume:

pe

la: începutul

secolului. al

,. XIV-lea
din voivodatele
ce existaseră până atunci

în dreapta și în stânga Oltului. Pe urmă, pe-la:

„ mijlocul.secalolul
XIV-lea
ui, se întemeiăşi prin-.
cipatul Moldovei, de.o mână. de:.oameni. veniţi

din Maramureș, cu: Bogdan-Voevod 'în

-

frunte,. .

Formele vieţii „de stat,. organizarea politică, le
iau Românii atunci dela: Slavi, :şi anume dela.

Bulgari. In fruntea. statului; e; Voevodul, cu:pu- ..

„tere absolută

; în jurul lui-sunt boerii, cati, din

însărcinarea'Domnului, îndeplinesc diferite slujbe;
„ «i se bucură, de anumite privilegii.
--- N

-

-

„.. Acestei organizări. politice .a : Românilor tre-.,
i

buiă,. conform. spiritului-- timpului și “practicei..
constante, să-i. urmeze. neapărat: și organizărea :
bisericească temeinică. Acum; după întemeierea:
principatelor, eră monientul ca -să: se înfiinţeze
- la Români ierarhie. canoniceşște constituită:. cu......
.

.

.

..

a.

!

g

-

“A

..

Ă

ia

episcopi, mitropoliți, puşi pe. scaune
toate,
rânduelile bisericești, și fiind recunoscdupă
uţi
şi de.
„alte biserici.” Pe vremea aceea însă
Rom
ânii nu
aveau. clerici
=

cunoscători

de: cano

ane, de întocmirile și aşezămintele înalte bisericâ
şti. Deaceea
ei-t

rebuia să se adreseze la o biserică
dinafară
care să , aibă , cleri
clericic cunnos
oscători de can oane, de x

aşezămintele bisericeşti și cari
'pe lângă aceasta,
„să nu aibă mult, ori:să nu.
aibă mai: deloc, de:
lucru prin: epa

rhiile lor.. Aşă 'cevă'se p uteă
găsi -

”

mi
,__...
p

ta patriarhia din Constantinopol, care. în Veci-..
nătatea noâstră -și. anume :. la Vicina în Dobro- ..

|

gea, unii zic că e Măcinul, “alții o localitate si-.
+uată între Isaccea! și” Tulcea), aveă o mitropolie.
|...
“al cărui mitropolit .nu prea aveă-mult de lucru “
N
„acolo. Voeyodul Țării-Românești. de pela mijloim
cul secolului. al: XIV-lea, Alexandru, . aduse în i;
ara -sa. pe. mitropolitul de atunci al Vicinei,.

i
|ț
E

“ Jachint, și îi stabili rezidența în capitala țării:
la Argeș. Pe urmă ceru ca și patriarhia din-.
Constantinopol . să. încuviințeze ceeace făcuse :
„ Voevodul român. Mutarea lui Iachint dela -Vi-

|

cina ia Argeş fu aprobată ; de patriarhie, cu:con-.
* Gitiunea însă ca-ceice vor: urmă lui Iachint să"

*

o

-$ fie trimişi de patriarhie.. Astfel luă fiinţă, în anul.
9

„2

1859,--cea. mai veche- mitropolie

s'a

și făcut îndată biserică. catedrală. Mitropolia |

n

4 Țării-Românești și-a avut reşedinţa în
în ânul 1517, când a tost mutată la
__de“unde,. pela mijlocul secolului al
„fost mutată. în Bucureşti, şi stabilită

-

Argeș până |
Târgoviște,
XVII-lea a.
apoi la bi-

serica începută, în 1685, de Domnitorul Constan-

”

tin Şerban, și terminată, în. 1669,

-

Ştefan, unde

se află şi azi.

|

de: mitropolul
-

In decursul. timpului mitropoliţii au avut rol
însemnat. Erau puși. în fruntea divadului. dom-

Mea
22

a.

românească,

9. Ungrovlahiei (căci .așă ziceau Grecii pe atunci a Țării- Românești), cu reşedinţa în Argeș, unde i-

NeSs0,. erau

„

„pi.

4
„a.

însărcinaţi"

cu

misiuni

diplomatice,

“3acheieri de iractate;. etc. Intre mitropoliţii mai însemnați ai Țării- Româneşti notăm pe Macarie I,

“în secolul
domnitoare

al XV-lea; pe Maxim (din familia
sârbească : a Brancoviceștilor), pe:
”

9

.

E

18.:.

A Macarie 1] (Sârb: de origine; tipograf în Munte.* negru

şi în Ţara- Românească), în primele decenii

ale secolului al XVI-lea ; pe Serafim, în a.doua

.

jumătate a secolului: al XVI-lea ;. în. fine, pe
EftimieII pe vremea lui Mihai-Viteazul.. "La
up deceniu după -înfiinţarea mitropoliei.

„ Ungro-Vlâhiei se "mai înființă/în “Țara-Românea-

„_scă,:tot-cu aprobarea patriarhiei
din “Constanti„nopol, o altă eparhie în părțile
- Severinului. .
"„ Chestiuni personale (raportul dintre mitropolitul
Iachint şi Voevodul Vladislav ; asigurarea--succesiuniipe scaunul mitropolitan) și chestiuni politi-:
ce (alipirea unei părţi însemnate din Banatul Un-=
gutresc 'de Severin la 'Țara-Românească de către.
- 2 Vladislav) au dus la înfiinţarea,
în 1370, a acestei

» + eparhii nouă, a: cărei rezidenţă a fost în Severin.
„Eparhia

aceasta însă-a avut o existență cam șu-.

„ bredă, din cauză că Severinul a fost stăpânit, când. -

„de Unguri, când -de' Români, până sub “Mircea
cel Bătrân (1386-1418), care îl avu în stăpânire.
| „. în tot timpul domniei sale. După Mircea: cel Bă-:

trân, Severinul. fiind. luat, în 1419, de Unguri-şi
eparhia aceasta ortodoxă. încetă, de 'amai

exist

" Decadenţa principatului Ţării-Românești' în .se-ă, colul XV-lea aduse după sine :și 'o Slăbi
ganizării bisericeşti. Eparhia. din părţile re a or-:
Severinului. încetă
nicio

,. iar: mitropoli ţii din. Argeş nu au

însemnătate,

nu - se. disting prin, nimic;
.
deaceea unora dinei nu li se știe
decât numele,
“altora
lora nici atât.
A Di n această stare:
fu ridicată biserica Țării- Românești, de decădere
secolului al XVI-lea de 'către-Voe la începutul
vodul: Radu. .
cel-Mare (1496-1508

), care, prin anii 1502-1503;

mata

an e me

19

aduse în țară pe fostul patriarh, de Constantino- |
pol, Nifon, care reorganiză
biserica Țării-Româ=.
nești, înființând două episcopii nouă: a: Rârm-”
nicului : pentru - judeţele oltene și a Buzăului.

pentru

părțile

.

de Răsărit ale 'Țării-Românești,

-

Notă, — Episcopiei Râmnicului i s'a mai zis și a
„Noului Severin“, din cauză că jurisdicţia ei se întin= „deă

cam. peste teritoriul

fostei

eparhii

de Severin,

aşă

că Râmnicul. apăreă ca 'un nou centru bisericesc, ca un

„nou

_:

Severin.

. N.

;
„

Episcopiile şi mittopolia primiră, dela Domni
“şi dela boieri, numeroase. danii,
moșii,

sate, mori,

vii, vămi,

constând

.

din

.

ete. ; ele fură astfel - - .

puse în "poziţie să joace.un însemnat rol cul:
.
_” tural,. social, sau economic, după cum -şi epis-,
- copii sau mitropoliţii, cari cu vremea au:fost pe scaunele lor, erau' cărturari, gospodari, etc.
Cea .mai nouă episcopie din Țara-Româneașcă

este a' Argeşului, înființată în anul 1793, mai
“mult

primului ei episcop, Iosif, care,

în vederea

cu toate : meritele lui personale și cu „toate că “
eră susținut de :o samă de. boieri, nu-putusă

Pet

ajungă mitropolit (scaunul fiind luat de Dositei
Filitis, grec) şi trebui atunci să se mulțumească

„cu episcopia Argeșului,.. înființată pentru el, și
a

având” jurisdicție numai

peste. judeţele- Argeş și. - -_

Oit,. luate dela „mitropolie. Dela început și până
azi rezidența acestei episcopii

a fost în Curtea

- de Argeş,
Bă i

Notă. — In-a doua junătate a secolului al XVII-lea.
se' mai constată

încă o episcopie în Țara-Românească.

are! însă: o scurtă

Această episcopie
1

.

N

-.

durată,

căci a.
-/

-

:20
ţinut numai de: pela anul 1673..şi până în anul1679:

„e. episcopia: înființată în :mănăstirea. Strehaia, -de către
„ Voevodul Grigorie Ghica, ——'e amintită în niște docu-

.„mente

ale “sale din

1674-75— e! înființată: de acest

-Voevod în vederea şi . pentru. răsplătirea unui vlădică,
-Daniil „strein din țara Moldovei*, de care îl legă cine
- ştie ce-interese. Această episcopie desființată la urcarea

d

lui Şerban Cantacuzino pe. tron (1679), pare a fi avut
” jurisdicție cam peste! judeţul: Mehedinţi.
e
“>
In Moldova desăvârşirea organizării bisericești, -.

> consolidarea canonică a

ierarhiei avu: loc: abia

către sfârșitul secolului -al_ XIV-lea. . Pe vremea

, Voevodului :Petru Mușat, Moldovenii voind, să-și
"aibă
mitropolia. lor, înțeleseră să primească

bine„cuvânta- re
dela. patriarhia - din „Constantinopol,..:
pentru ierariul voit de ei,. dar nu înțeleseră
de.
loc ca şi: persoana
să: fie trimisă -tot din: ConStantinopol. Deaceca ei respinseră pe mitropolitul

Teodosie, trimis de patriarhie în Moldova,
şi pu- ..
seră ca: păstor. suprem al lor, pe episcopul
Ce. |
tății-Albe, Iosif, care se'trăgeă din familia
dom-

nească

din Moldova :. a Mușăteștilor,: și.

„hirotonisit episcop de Antonie, mitropolitul fusese
Hali„ciului. Partiarhia trimise:
în. conluitra
Iosif: pe
un âlt-mitropolit grec numit leremia;
impună. el în ţară. Fiind însă alungat ca. să 'se
veni, Ieremia: aruncă anatema asupra de MoldoIosif,
asupra unui alt. episcop din Moldova, lui
Meletie,
asupra Voevodului, asupra poporul
ui şi asupra.
țării întregi. Anatema fiind”
confirm
ată de patriarhie, un conflict se născu atunci,.
prin anii
__139 1— 1392, între Moldova și
patriarhia constantinopolitană, și. țină aproape
un decen:-:. Lacer-

:
.

|

-

"Cări de aplanare s€ făcură în acest:
interval
de |

:

a

me ame

mm

7
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ie timp, Și deoparte şi dealta, fără; a. se. ajunge însă

-1a. un rezultat, până în timpul lui Alexandru cel
Bun, care -mijlociși reuși'să aplaneze conflictul
bisericesc... Patriarhia: 'recunoscu,; în 1401, pe

Iosif ca mitropolit al Moldovei, Mitropolia, Mol
_ dovei, ca și cea din Țara- Românească, depindea

de. acum înainte de patriathia din Constantinopol

de unde

_»

aveă să -primească

pe 'viitor binecu-.

vântare pentru: mitropoliţii - săi. Rezidenţa mi“tropolitului fu stabilită atunci în - capitala țării,

- Suceava,

veche

în. biserica cea
şi anume:

din.

Mirăuţi, sau a Mirăuţilor. Tot atunci fură aduse
la Suceava.

din Cetatea-Albă; şi moaştele

sfân-

„tului loan cel. Nou, care. pătimise martiriul, cu
în pomenita cetate. Mi-.
-.- 70 de ani mai înainte,

tropolia primi dela Alexandru “cel Bun și, apoi
dela .alți Voevozi numeroase danii. După mi„tropolitul Iosif I al: Moldovei, notăm între. mi„tropoliţii Moldovii din se colul XV: pe Damian,
“ care. dus de împrejurări, a fost nevoit să pri“ mească unirea la Florenţa ; pe Teoctist.| (14521417), probabil din familia domnească sau în-rudit cu ea; .jucă rol însemnat pe vremea lui
.
Ștefan cel Mare. In prima jumătate a secolului
mijla
pe
;
| , al XVI-lea însemnăm. pe Teoctist II]

“ 1ocul secoluluipe Grigore: Roşca, rudă cu Petru
„Rareş ;

către

sfârşitul

secolului

pe.

Gheorghe

Simion
Movilă, frate cu. Voevozii Ieremia și :
t
P
-Movilă.
Moldovenii continuară, |
." In secolul al, XV-le
bi-.
să-şi desăvârşească „hai departe organizaţia

-- sericească, Sub,

*andru cel Bun 1400— 1432)

- se înființă şiefiscopia Romanului pentru păr-

22.

_jile de, jos ale -ţării Moldovei, „Rezidenţa

. fost. dela început

în târgul

. întemeiat

în

ei a:- -

secolul“

anterior..de. Roman-Vodă, târg, în care se află
din vremea dinaintea. lui : Alexandru cel. Bun
o
„biserică cu hramul sfânta :Paraschiva. Danii
primi

epișcopia Romanului : dela diferiți ' Voevozi,-

special dela Alexandru cel Bun Şi de la Ștefan în
cel |
Mare. Dintre mulţii episcopi ai Romanului
notăm |
pe Macarie
din - secolul al - XVI-lea, un distins » "cărturar de: slavonește, scriitor de
-cronice, edi. -

„-ficator de mănăstiri.

„

- E

In secolul al-XV-lea se înfiinţă și
episcopia
Rădă
uțil
La or
Rădă,
uţi

există încă

lui. Bogdan, întemeietorul principa din timpul.
„„rică, în care acest prim Voevod tului, o-biseal Moldovei a
şi fost îngropat, și după el: şi.
alţi Voevozi. Bi- serica devenind mănăstire cu
călugări, cari slujiau,
la mormintele Voevozilot îngropaţ
i aci și le pă„Ziau, egumenul
acestei mănăstiri primi, pe vre
mea :
Jui Alexandru cel Bun, o: autorita
te
quas
i-ep
is” copală, fiindcă avea sub juri
sdic

ția lui preoţi şi biserici. Inceputul acesta: de org
anizare din Ră- ..
„dăuţi, făcut sub Alexandru cel
Bun, se desăvârși
- Pe vremea lui Ștefan cel
Mare. Acest Voevod, „Pentruca să-și . consolideze
ritoriile din nordul Moldovei, stăpânirea ' peste te...
luate 'de la Poloni,
le împreună Cu ierarhia
țării sale, și, din egumenatul quasi-episcopa
l. Rădăuţi făcu, pentru
delă
..
părțile din nordul Mol
dovei, episcopia “Rădău
. -ților, al doilea scaun
episcopal din Moldova,
„_
Şi în ordinea vechimei,
și în a- rangului. Primul
„.. episcop al Rădăuţil

.

|
orse numește 'Joanichie,
şi . E

SN

.

-

.

.

Ei

”
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e. pomenit în documente: dela anul 1472 înainte...

Sonia

-

“EL e îngropat la Rădăuţi: al XVI-lea,şi anume.
_ Către. sfârşitul secolului

în “Moldova. . se înfiinţă
prin anii 1597—1599,
din sudul
teritoriile
pentru
Huşilor
'episcopia
şi
Turci, în
dela
Moldoveni
de
luate
,
Basarabiei

"urma. răscoalei lui Aron-Vodă; aliatul lui Mihai.

oraşul.<€
Viteazul. Rezidenţa episcopiei fu așezînată
Ștefan „
-făcută decă
Huşi,. fiindcă aci: eră obiseri

"

cel Mate cu hramul sfinţilor.apostoli Petru şi Pavel.

fiindcă în împrejurimea

acestui oraș :Voevodul

a

— sub care se înființă episcopia—
Teremia Movilă
proprietăţi, care au şi fost dă-: multe.
avea mai
episcop ai. Hușilor este:
Primul.
„ruite episcopiei.

Ioan,şi se întâlneşte în documente în anul 1600.

„...

Cea

mai nouă

episcopie.a

Moldovei

este a. -

“Dunării:de-jos, înfiinţată, în-anul 1864, pe vre- ' =: “mea Domnitorului Alexandru Cuza, pentru teritoriile din sudul Basarăbiei, date Moldovei în urma.

“tractatului din Paris.. Rezidenţa ei fu în Ismail

până în anul'1879, când se mutăla Galaţi. Primul :.

„episcop

-

„ - Notă.

al Dunării-de-jos

a fost Melchisedec. . - :

— Pe teritoriul moldovenesc

luat

'de Turci

a .

mai-existat o eparchie- a Proilaviei -(sau. Brăilei), înte- .

mejată pe

vremea

lui

Vasile Lupu,

înainte

“1644 "pentru oraşele! şi: ţinuturile, .care erau

de anul

raiă tur-:-

a.
cească, Eparhia -Proilaviei nu făcea parte din ierarhi
ă de... direct
ență
depend
în
afla
se
ci
ă,
eneasc
moldov

-; patriarhia

din Constantinopol.. Ismailul, . Renii,

Chilia,

iul
Cetatea-Albă, Benderul, Hotinul, satele de pe teritor

raialei, şi poate chiar şi cetăţile Țării- Româneşti :(Giur-

parte
„giu, Turnu), ocupate de Turci, făceau

din această.

eparhie. Rezidenţa a fost mai mult în Brăila (Igothaţo»),

..

s'a mutat însă şi în alte oraşe..Din ea s'a desfăcut,. : Hotinului. Eparhia
” în secolul al: XVIII-lea, tepiscopia.

pu

DI

-.
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„ Proilaviei a durat până la: încâputul
când

a încetat odată cu

secolului al XIX;

stăpânirea
- directă

a 'Turcilor

„ peste pământuri românești:

_

| i

La

7

„solul.al

” Monahismul,

Mănăstirle,

-

-

Români călugărismul 'a. fost adus,în 'se-

XIV-lea,de Slavii 'de peste Dunăre, (în

special de Sârbi), cari îl luaseră şi ei, la rândul |
lor, din. şzoala călugărismului ortodox: mun- -

| „tele Atos.
Introducătorul vieţii monahale la Români este

.:
„Cuviosul părinte Nicodim, născut “la Prilep'
(în:
:
-Macedonia):
din tată grec Și din mamă sârboaică,
„şi făcuse ucenicia la Atos. Ca tâlmaciu
. luase.
apoi parte
la împăcarea dintre biserica. sârbeasc
ă
Şi patriarhia - constantinopolitană,
. care aruncase
ana

tema asupra. poporului. 'şi biserici
” Venise apoi la curtea despoților.sârbi i „Ssârbeşti, . Pe vremeu
Voevod

ului Țării Românești Vladislav (1
Nicodim trecu din: Serbia în Țar364—
a-Ro- mânească,la început singur, iar:

1874),

şi de alți: călugări

pe urmă însoțit
și înființă cea mai veche'mă-

|

|
năstire. din "Țara-Românească, Vod
ifa (în judeţui
Mehedinţi) cu hra

mul sf.. Antonie, punându-i-se

- la dispoziţie. mijloacele

mat eriale . necesare ' de. .
către „Vladislav Voevod, ” Ad cast
ă mănăstire fu -:
condusă la început. de. „Nic
odi
m.
Nu dură: însă
„ decât până într'a doua jum
ăta

|

te a secolului al
XV-lea, când fu distrusă de Turc
i. Tot Nicodim
înfiinţă pe
e

vremea Voevozilor Radu
Și Dan mă- a
IN
Ai

a.

e

.

par.

vuvutari, 9Ins0007i

'

|
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„-măstirea Tismana:
(în judeţul

Gorj), care există,

“cu mai multe: prefaceri, .reparări, până azi.
|
_Nicodim
avu sub conducerea sa ambele mă-

„. măstiri: Vodița şi Tismana unite până la moar-.
tea sa, întâmplătă în anul 1406. A. fost îngropat
la Tismana; unde a-rămas până la începutul

„ secolului al XIX-lea, când a fost dus în biserica '
„patriarhală.
din Ipec. Nicodim. lasă după el, ca - .
conducătoral celor două mănăstiri, pe-Agaton, -

iar la moartea acestuia rândui ca soborul să
aleagă pe cine 'va crede, fără vreun amestec

din afară. Tot Nicodim -a înfiinţatși mănăstirea
Prislopul (dincolo de munţi, în. Ardeal), care,
- nefiind înzestrată cu averi: şi cu. edificiu, impunător, ca cele din.ară, nici nu a jucat rolul .

acestora. Călugării

din mănăstirile. fondate de

„"Nicodim se îndeletnicâau, unii
cu : rugăciunile, .
cu slujba bisericească, alții cu mânuirea con- .

deiului, cu -cărturăria
— firește—în Slavoneşte a
“timpului. Nicodim însuși a- scris în anii 1403-4..

„0

evanghelie : slavonă, . care se” păstrează - până

„azi la Muzăul naţiona!de anticităţi din București.

Doritori dea fi folositori semenilor, lor, prin

„rugăciunile, prin" munca, prin

răspândirea lu-..

minii,. călugării aceștia dela început

erau.

modele de -viaţă. cu adevărat. creștinească.; deaceea
„ pentru. ca să fie în stare -să realizeze atari

lu..
„cruri, cât mai lesne și mai grabnic,
s'au făcut:
"mănăstirilor multe .și “însemnate. 'donaţiuni
de
„Voevozi-șide boieri,
SE
“Din mănăstirile înființateîn Țara-Românească
de Nicodim porniră discipoli, „iniţiaţi
acum în
practicele vieţi
i călugărești, și ajutaţi de Voevozi
N
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„mai întâiu, și de boieri mai târziu, întemeiară.“ inănăstiri.
în: diferite . alte “părți

din . ţară. Așa,

-“Ja. începutul domniei” lui. Mircea cel Bătrân, se.

.

înființă.. mănăstirea Cozia (în. judeţul Vâlcea):
„„ „existentă: cu câteva prefaceri, şi azi. Apoi se înființă mânăstirea Cotmeana (în ju„

deţul -Argeș), -din care. se „păstrează

azi

numai

"biserica, dar.și aceasta în: ruină. Caşi Vodița și
„Tismana, și mânăstirile Cozia şi Cotmeana au -

Ea fost

unite

sub

o

singur
.. conducer
ăe,

şi li

s'a

- dat dreptul de a-și alege- egumenul prin soborul
„lor, fără vreun' amestec” din afară, venit dela

Voevod, boieri sau și dela mitropolit.
Din timpul lui Mircea-cel-Bătrân
și

„ Nicodim

Si
al lui

datează şi mânăstirea ” Sndgov (în 'ju-

deţul: Ilfov), făcută cu ajutorul unui boier Vintilă,
- „pe insula din- mijlocul lacului Snagov ; de atunci

-

„ datează şi mânăstirea Dealului (lângă Târgovişte),-

„mănăstirea
Govora

(în județul

Vâlcii),

|

mănăsti-

„rea Glavacioc. (în judeţul
Vlașca), etc. -Aceste E mănăstiri: duseră la început “0. existență mode
-

„stă: având biserici. simple de lemn, cu' chilioare„de lemn împrejurul bisericii „și cu restrânse
mijloace materiale, până ce un Voevod sau
altul, „£a Viad Țepeș la Snagov, Vlad călug
ărul
la Glavacioc
,
Radu

-cel Mare la Dealul Și Govora, .
: le făcură biserică de piatră, chilii
de,
. -împrejmuiră de jur împrejur cu puter zid şi le
nice ziduri
„de piatră; -apoi le înzestrară:
cu bogate resurse .
materiale.
Lucrul

acesta a făcut ca.trans

torii, adică cei ce au scos aceste mănă formastiri din. .modesta” lor

existență anterioară, să fie, în mod
Sreșit, considerați cu întemeietori
ai tor, d

sa

SS

,
cai

„S0IV 19p BI0Ip0t0

it St
dez astea

i
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„..- Sunt însă și. mănăstiri cari au fost -făcute - .
„„-. către: sfârșitul secolului
al “XV-lea. Aşa e;
de-:
-

„pildă mănăstirea

Bistrița * (în judeţul. Vâlcii), .

“tăcută de puternicii boieri Craiovești, cari adu-

„seră aci și moaștele sfântului Grigorie Decapo" litul, din: Serbia : schitul de călugări Tutana (în județul Argeș) ; mănăstirea. Tănganul (în judeţul
„» Ilfov), tăcută
de” Radu: cel Frumos. De “pe: la.
*” finea secolului al XV-lea datează: și schitul de
"“călu ăriţe dela Ostrov. (pe insula din faţa băilor .
: Călimăneşti, insulă ocolită de apa Oltului).
In secolul al -XVI-lea Neagoie Voievod (1512—
1521) făcu frumoasa mănăstire dela Argeş,
în .
"locul

mitropoliei mutate de €! în Târgovişte.
-” Aci, la Argeş,se află și moaștele sfintei Filof-

„„„ teia, aduse încă din
-. Radu Voievod. “Radu

„mănăstirea

secolul: al XIV-lea .subPaisie (1535-1545) făcu

.

'"Mislea (în. judeţul

|

Prahova), iar
„. boieri de ai săi făcură mănăstirea Verbila
(acelaşi ' .
județ). Mihai Viteazul.
„Stirea

„Da

Mihai- Vodă

începutul

(1593-1601)

din. București.

lăcu

mână.

secolului al XVII Isa, Radu: Mih. ne
- "Nea reînnoi. 'mânăstirea de. lângă
București. pe
„Care o* făcuseră în secolul:
anterior bunicul

" (Alexandru Vosvod).și tatăl
său
".e mănăstirea Radu-Vodă din (Mihnea Voevod):
„mijlocul .secolului al. XVII-lea Bucureşti. Pe. la
Mateiu Basarab
făcu, "între altele, mănăstirea
Căldăruşani (în
„judeţul Ilfov).și Arnota (în
judeţul Vâlcii), 'con- |
struită
în stil 'românesc. . - a

In” primele decenii al secolului
al XVIII-lea,
. Nicolae: Mavrocordat. tăcti
mânăstirea Văcăreşti
. (ângă București).
_
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In Moldova

cele

mai

vechi

mănăstiri

sunt:

„ Neamul și Bistrifa, făcute
- în: ultimele decenii
„ale: secolului al XIV-lea, „pe vremea Voevodului
Petru Muşat, de. discipoli ai lui. Nicodim, veniţi
did. Ţara Românească.
La ridicarea acestor dintâi. mănăstiri moldo| veneşti, cum. și la: introducerea călugărismului

în Moldova, a lucrat mult primul riiitic r.Oţt „at
Moldovei, Iosif, care e posibil să fi: și al unti
dintre discipolii

lui

Nicodim, Caşi - N icotAn,

pi

"uni (în 1407) aceste: două mănăstiri di in Aloluova
sub o singură conducere și stabili! a aice
'egumenilor să.se facă. pe viitor de sobe, iii
vreun

amestec din afară.

Tot din

uttin:i

iimo

"al secolului al XIV-lea “datează, curs, at văzul
(p. 22), mănăstirea dela Rădâufi dis: caz a sii
mai apoi episcopia de aci.

-.

Alexandru cel, “Bun, făcii, la începutut ș on
ului al XV-lea, mănăstirea. Mol/dou .;: . lia ve:
“chea mănăstire se „păstrează azi (În: za ina)
numai biserica, restaurată și aceasta. ihupă. acea

tot Alexandru” cel Bun făcu şi mănă: îm 3
Nicolae. din .poiana Siretului (în iii Su
ceava),

lângă” Pobrata

de mai

târziu, ici

da

Petru Rareș. Din timpul lui - Alexandu e! lua
datează. și. mănăstirea “Humorului, fir
> tu
boier, dvornicul Ioan.;.azi din veche: i;
există

(în Bucovina)

Ştefan cel. Mare

numai. biserica,

zidi între anii, 14.

0,

-ca mulțumită lui Dumnezeu. pentru ! biata Chi

liei,. mănăstirea Putna, - existentă și. azi in Dir
covina. In această mânăstire "a fost. sSngmopat
„moartea saa (1504) marele. Voevod; ; Tor ftefan

33
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“cel Mare făcii în '1488' mănăstirea

Voronaj (în
„- Bucovina se află astăzi numai bise
rica fostei
mânăstiri) pe locul .unde există de. mai
înainte *
„vreme un schit, în fruntea căruia,
fusese călugărul

“mele

David,

care, făcându-se

de Daniil;

sihastru, luă nu:

la acesta, ne spune

tradiţia
Ștefan-cel-Mare; învins .de Turci, ar că
fi
fost îmbărbătat să - continue: lupt
a cu

venind

Turcii și
să facă apoi. ca. mulțumită Lui:
Dum
nez
eu o
mânăstireaci;
.
ceeace “Ştefan a şi făcut. . Pe
„Peretele biser

„Chipul

icii din mânăstirea Voroneţ, se
află.

ctitorului: marele

Ștefan.

Tot Ştefan a
făcut:și mânăstirea Taslău în
județul Neamţul)
.Dobrovăj (în judeţul Vaslui) ete.
“Toate. aceste

mânăstiri au. fost bogat înzestra
te, a
“In. secolul al XVI-lea, in afar
ă
de
Pob
rat
a: făcută, cum spuserăm de Petru
-Rar
eş,
avem
.
“mânăstirea Râșca (în judeţul Suc
eav
a)
făcu
tă
. de Macarie, episcopul

cărturar al Romanului.;
„„după aceea avem mânăstirea.
lui Alexrndru Lă-: :
pușnianu, Slatina, care era gata
în 1561 ; familia *
” . Movileştilor - făcu, către:
sfârșitul secolului 'a]XVI

-lea, mânăstirea Sucevi/a, existe
ntă și aziîn

-Bucovina ; Petru Șchiopul,

Domnul
făcu mânăstir
. Galea
ata, lângă lași,
-

Moldovei,

.

a

La începutul secolului
al XVIl-lea Nestor
Ureche făcu mânăstirea
Secul; mitropolitul Mol
dovei- Anasta

-

sie Crimca (a păstor
it

în două rân„duri: 1608—1617 și 1619
—
162
9)
tăcu. mâ.
năstirea Dragomirna,
existe

ntă și azi în Buco-.
vina. Vasile Lupu făc
u frumoasa mânăstire
. 7rej.

|
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Terarhi (din Iaşi), care era gata" în
1641.:Aci
: aduse tot Vasile Lupu și moaștele sfintei Para- schiva. Duca-Vodă făcu mânăstirea Cetăţuia (de
"lângă Iaşi) ete.-etc.
7
|
Dela început, de când au fost făcute cele dintâi .
mânăstiri și până mai târziu, s'a observat ca
- mânăstirile să fie aşezate în. locuri adăpostite,
prin munți, în poziţiuni tari, în locuri inaccesi„bile. In jurul mânăstirilor apoi, întotdauna s'au
făcut

ziduri

puternice, așa

că

mânăstirile

erau

şi un. fel de cetățuiîn
, care mulți își aflau re- .
fugiul în vremuri de grea_ cumpănă:
|
„Străine (turceşti tătărești), răsboaie ete. năvăliri
In
mâ„ Năstiri
călătorii

cei rătăciţi găsiau

primire,

adă„post, săracii ajutor, bolnavii îngrijire :unele
având,
„ca cea dela Curtea: de Argeș, spital pentru
bolnavi.
=
e

"Călugării din mânăstiri, cum am spus,
mun-

ceau,

"se

făceau slujbe,

se rugau

lui Dumnezeu
şi

îndeletniceau cu cărturăria (slavonă).

La

mâni mânăstirile au fost cele dintâi focare

Ro- .

.

de.
"lumină: în mânăstirile Tismana, Bistrița,
Cozia,
.
Dealul, Neamţul etc. s'au Scris şi
s'au păstrat ?
cele
mai vechi monumente literare
scrise la noi. -.
In mânăstiri veneau să se pregătea
scă, pe lângă călugări cărturari

de șlavonește, viitoiii preoți.
In mânăstiri (Bistriţaşi Putna)
trăitori în mânăstiri s'au scris și de oameni cele mai vechi .
insemnări istorice la noi. Mânăstir
ile au fost.

multă

vreme centre de înaltă viață
creştină:
călugării fiind atuncii
la înălțimea chiemări lor,

|
SE
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Mânăstirile au fost şi fortărețe

ale

ortodoxiei

în contra propagandelor străine făcute la noi.

Avându-și conducerea lor proprie, fără: vreun.
“ amectec din afară, avându-și mijloacele materiale
asigurate, putem zice, că mânăstirile au fost “un
fel de monarchii. religioase, care au predicat şi
păstrat, multă- vreme -la noi, ” inoralitatea,; reli-

giozitătea şi 'cultura.

“

Aa

Rolul bisericii în consolidarea naţionalităţii şi în
desvoltarea literaturii şi culturii române, .
- “Cultura romană întăi.și credinţa

creștină pe

urmă, determinând superioritatea elementului ro-

man față. de cel dacic, au dus la contopirea zându-și _ “acestor două-elemente : cel dacic . pier
:
e
limba

și credința sa.

Venind, în secolul “al IV-lea, Slavii printre
_străbunii noştri, cari -pe atunci erau toţi creștini,
şi, de' sigur, superiori Slavilor în cultură, este
„evidentcă nu - puţin rol a .avut, în. absorbirea

din desăvârşită a Slavilor. de populaţia romanică

Dacia 'pe. lângă număr, cultură, și superioritatea
". veredinţei religioase : “Slavii amestecați cu străin” bunii . noștri și-au pierdut limba, credinţa,

„...

-dividualitatea lor etnică.
De” prin secolul al VII-lea, -de când,
-.

cum am

văzut, poate fi vorba de un popor românesc și

ag
.

a

-

N

i

-

i

:

.

de o organizație primitivă a bisericii la acest
popor (cu preoți
şi biserici prin sate), biserica
şi preotul

formau

o pârghie” morală,. un

centru

sufletesc al neamului românesc ; dau consistență

fiinţei sale, îl-țineau la oparte, îl făceau să nu
se

amestece

cu alte

popoare

barbare (necreștine

la început): Ungurii și Bulgarii.

Desvoltându-se,

pe

-

la anul 1000,

prin in-

|

fluența bisericii slave, organizaţia bisericească a

Românilor, cum am văzut,
acum biserica nu numai că-i face pe Românisă se țină departe de

popoarele .necreștine ca: Pacinaţii,' Cumanii,
“Tătarii, dar să evite şi pe acei creştini, cari nu
> erau -de confesiunea lor ortodoxă, ca: Ungurii,

ori alţi catolici.

|

a

„In timpul luptelor cu “Turcii idea creștină,

"cărei 'depozitară era biserica,

ternică

pârghie

și a

dat

a fost cea

a

mai pu-"

străbunilor— âlături |

de moșia străbună—tot avântul sublim;în lup-”
tele lor de glorioasă amintire de sub Mircea,.cel

Bătrân,

Ștefan cel Mare,

Mihaiu

Viteazul, Vaj-

nici luptători în contra Semilunei. străbunii noștri
„ ştiau că luptă pentru legea lor creştină, pentru .
- “moşia lor străbu
nă, și apărânduzle . pe acestea,
„deveneau și apărătorii creştinătăţii și ai.
Zațiunii europene, făcând. din 'piepturile civili
lor de
oţel stavilă

puternică în faţa șuvoiului musulmâh.
Mitropoliile, episcopiile și mânăstirile
au dat
pe vremuri Voevozilor însemnate
contingențe mi- .
litare pentru “lupte. „De multeori
s'au “văzut în
fruntea cetelor
de Români

înarmaţi, preoți, vlă..
a
N

e de mea en mea cra: ema e

Ţara PraIt i fi
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dici Chiar, ca, de pildă, popa Stoica din” Fărcaș,
.
-pe vremea lui Mihai Viteazul etc. Prapurele dela
|
în
;
luptă
de
rde»
stinda
ca
Biserici serveau uneori
jurul lor se adunau și porneau la luptă Românii.
In momente de grea cumpănă pentru neamul

"nostru, vlădicii s'au pus în fruntea
prin. care .putea veni

mișcărilor, -:

mântuirea țării, a neamu-

lui. Așae, de pildă, cazul mitropolitului Țării“Româneşti, Antim Ivireanu; dela începutul seco-

a; cu. preţul vieții sale, s'a
tului al XVIII-lecare
pus- în fruntea mişcării, care tindea la salvarea

țării de sub jugul și îngenunchierea turcească,
la scăparea poporului de stoarcerea neomenoasă

a Fanarioţilor, sau, cum e cazul. blândului și

'seninului mitropolit

al Moldovei,

Veniamin Cos-

” tache, din prima jumătate a'secolului al XIX-lea

„- care, pe vremea. eteriei, -a apărat —- punându-se

„- pe/sine în 'pericol—drepturile țării şi ale nea-

i
e
“omului său,
La Românii de peste munţi biserica a contri- .

i.
buit foarte mult la păstrarea naţionalităţAcei
t—. .
iciza
dintre Românii de acolo, cari s'au catol
nobilii mai ales, .ca să-şi păstreze pământurile—

- “Sau înstrăinat de
“când

neam, s'au maghiarizat ; pe și bi-

poporul, ţinând. cu tărie la credința

ŞI...
“ serica sa, nu s'a apropiat de alte neamuri
Şi
.
etnică
sa
a
astfel și-a. păstrat individualitate
e sine
” astăzi bisericala Românii de peste munţi

neagura fortăreață, singurul zidde apărare al ei de
"_mului dela direcţia şi organizarea, dată
- marele

mitropolit

!

Andreiu, Şaguna.

,

eg

,

“i

_
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„__“In-afară de serviciul acesta adus” da” biserică
„consolidării,și păstrării naţionalităţii noastre, bi- serica a fost. în trecut şi -singura instituțiune
„purtătorre de cultură.. Cele mai vechi monu-

mente

„

-

literare scrise la noi :sunt texte (evident

manuscrise) de scrieri bisericești : de cărți între-

- buinţate Ia slujba bisericească,

scrise (în limba

culturală a timpului : slavona) de oameni ai bi-.
sericii, cari, în_înfloriturile titlurilor,în _1iterile
„mari .dela început, etc., au .pus şi cele dântâi

In

începuturi,

manifestări

artistice la

noi.

afară.de vechile manuscrise slavone, şi cele

mai “vechi cărți slavone, care's'au' tipărit în
- Para-Românească la începutul secolului al XVI-lea
(Liturghier, Octoih, 'Evanghelie) de călugărul. |
muntenegrean Macarie—ajuns

sub Neagoe Voe- .

vod mitropolital țării— sunt țot cărţi bisericeşti,

“tipărite de

oameni

ai bisericii,

cari în fronti-

„„ Spiciile sau în cuprinsul cărţilor au făcut şi fe-.

„lurite. ornamente, sau! chipuri
. de' sfinţi: iarăş
- începuturi, manifestări de artă la noi.
. o
„Tot din biserică și dela oameni ai bisericii
„au pornit şi cele dintâi manifestări. în scris
ale
„limbii româneşti, cele dintâi fexte'roinâneşti
ca:
- Psaltirea scheiană, codicele voroneţan etc.,
şi cele.
„mai vechi cărfi româneşti, care. s'au:
tipărit în
+ limba română, sunt: Cărţi. bisericești
'şi sunt ti„ părite tot de persoane bisericești :. tipăriturile
dia.

conului Coresi, făcute în Ardeal, între 1560 —80...
Acestea, circulând și dincoace de munţi,
au apro:
piat sufletește pe

Români, au pus

începuturile .

.

2ȚAE

.

i

41

exprimării gândiriiși simţirii româneşti, normelor

_ rudimentare
de

facut

începuturile

ortogra
: fie
cu-un

cuvânt,

au :

limbii “noastre literare. Dar

Coresi mai: aduc încă un folos,

tipăriturile lui

anume : fac ca limba

românească

să fie între-

buințată în acte . particulare: (zapise

ţărăneşti,

învoieli, schimburi, vânzări, cumpărături făcute.

la țară şi scrise .de preoți sau de dascălii dela

biserici) înaintea documentelor emanate din can-

“celariile domnești.

-. Primele tipografii

cărți

româneşti

-

din principate, care tipăresc

(bisericești), sunt date

de un)

Moldovean, ajuns mitropolit al Chievului (Petru

de biserică în ju- - Movilă); Prin . cărţile tipărite
al-XVIl-lea și-în
i
secolulu
a
doua
sa
mătatea
a urmărit scopul
biserica
,
XVIII-lea
secolul al
șilor mijloacele
credincio
a
- “de a pune la dispoziţi

de a învăţa. carte:de a se lumina sufletește, de

în' acelaș
a. se instrui. creştinește, ferindu-se
timp şi de' rătăcirile ereticilor. Chiar: cărțile. de
slujbă bisericească, care s'au tipărit în limbaro_“
- mânească, în secolul al XVIII-lea, au servit.
„dascălilor de pe la bisericica să deprindă pe
- copii să silabisească întăiu şi să înveţe pe urmă

carte depe ele. Curentul

acesta al culturii reli-

- gioase, adicăal luminării minții Românilor prin
„cartea bisericească, îl reprezintă

în 'Țara-Româ-

"nească Antim Ivireanu mai 'ales, iar în Moldova
mitropolitul

Iacov Putneanu

(1750— 1760)

şi

călugării din mănăstirea Putna. In secolul al
" XVIII-lea, instrucția, luminarea poporului ajunge
e

;--

Aa

.

5

ÎNC

ea

„- în “mâna bisericii, Episcopii şi mitropoliţii sunt
conducătorii,

supraveghetorii

şcoalelor .de - prin

târguri sau de prin sate; ei tipăresc bucoavne
sau bucvarii (niște abecedare religioase); preoții
„ plătesc “dare pentru întreținerea școalelor.
In afară de literatură, care, în secolul al XVII-lea
şi al XVIII-lea, e aproape exclusiv bisericească,
biserica la Români a mai făurit limba literară

7

„

şi a cullivat în trecut artele.
ME
„Oamenii bisericii au înzestrat neamul cu 0
limbă. literară, au contribuit la

realizarea unei

„limbi literare uni/are.. Cărţile” bisericeşti, tipărite
într'o parte, circulă. și în celealte

mânimei; tipăritorii trec 'dintrun

părți ale ro-

loc într'altul,

sau într'un loc se tipăresc cărţi și pentru Ro„mânii din alte părți alegând, fireşte, cuvintele,

„în așa fel ca să fie înțelese de Românii din toate

părţile, Acesta e primul pas spre unitate. Al
doilea pas :. voind Românii dintr'un'loc sau altul
să-și exprime înscris gândul, simțirea lor, era
foarte firesc să ia ca norme, ca. dreptare, ca
modele, cărțile bisericești ce circulau, cărți cari
aveau

pecetia

și aprobarea bisericii,

Cărţile mi-

tropolitului Moldovei Varlaam (1632— 1653),
de „pildă, nu_sunt cărţi: moldovenești, adică
:
tipărite numai pentru Moldoveni, ci cum ne
spune -

titlul, sunt „cărţi româneşti de: învățătură“
adică. ca să servească suflării românești din scrise
toate
părţile, de învăţătură, în care
intră, de bună
samă; și învăţarea . limbii. Făurirea unei
limbi

literare, unitare pentru toți Românii, unei limbi ..

43

adică

.

Românii,din toate

pe care să o înţeleagă

"părţile a preocupat mult pe vlădicii noștri. lată
|
proface
cum exprimă acest gând,—pe care-l.
gramă, arătând în acelaș timp nevoia unei linibi

i

literare unice pentru Românii de peste tot locul—

1...

mitropolitul Ardealului, Simion Ştefan; în prefața Noului Testament (tipărit'la Bălgrad —
a
Alba-lulia,în 1648);

pm
mm

i.

aaa

odata

1.
|“
d

„Aceasta încă vă rugăm să luaţi. aminte că
„Românii nu grăesc în toate ţările întrun chip,

îm
LTD

_
îi

_vîncă neci o ţară toți întrun chip; pentru aceea
„cu

nevoe poate să scrie cineva să înţeleagă toţi,

- grăind unlucru

,

„chip:

-

unii într'un

au-veşmânt,

au

vase,

chip, alţii

au

altele multe nu

„le numesc într'un Chip. Bine ştim că

o

într'alt

cuvintele

„trebue să fie ca banii, că banii aceia sunt buni

„cari umblă în toate țările, aşa şi cuvintele acelea
„sunt bune, carele le înţeleg toţi. Noi drept aceea

„ne am silit, de încât
„cum
“toți

să înțeleagă toți;
nu-i

de

am putut, să isvodim aşa

iară, că nu vor înţelege”

vina noastră,

ce-i de vina

celuia ce

„au răsfirat Românii printr'alte ţări, de şi au mes"„tecat cuvintele cu alte limbi, de nu grăesc toţi
ai
„întrun chip“,

Prin Biblia lui Şerban Cantacuzino (din 1688),

|

fprin lucrările mitropolitului Moldovei, Doso
,
-lea
XVII
al
_teiu, din a doua jumătate a secolului
|
ui
acest
_a
“şi mai ales prin psaltirea în versuri
făurirea
rte
depa
mai
și
duce
mitropolit, biserica
4.
“

id

”

-

o.

i
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"limbii literare. unitare. Acel care cultivă în deo- .
sebi' limba. românească, dându-i o formă și mai
frumoasă, și mai plăcută și mai mlădioasă, este

“mitropolitul Antim Ivireanul,

prin care

putem

spune. că vechea: limbă bisericească— care e așa

de apropiată de. graiul

şi înțelesul poporului—

ajunge, ca expresivitate. şi frumuseţe, la apogeu..

Deaceea și până: azi, cea mai frumoasă limbă
românească
pe care o poate scrie cineva, e aceea
care se apropie. de . vechea limbă . bisericească,

cum. și de limba poporului,
Biserica, cum

Spuserăm,

a mai

-tele.. Așa, a cultivat „arhitectura,

cultivat

având

și ar-

|

nevoie:

de eala zidirea de biserici şi de mânăstiri.

Fi-

Tește, la început era o arhitecturăde împrumut

„Auată dela popoarele. cu care eram

vecini sau ne

aflam în legături. Așa, în secolile al XIV-lea și

al XV-lea, în Țara-Românească au fost con.
struite . biserici în stil bizantin curat (biserica. -

domnească din Curtea-de-Argeș
sau )în stil biZantin, luat însă dela Slavii de peste Dunăre, .
cari îl mai schimbaseră întru câtva (ca, de pildă,
.
bisericile

din mânăstirile Tismana, Cozia). La
frumoasele biserici din mânăstirea Dealulu
i (zidită de Radu cel Mare) şi dela
Argeș
(făcută :
„... de--Neagoe' Voevod) e influenț

ă. orientală
și horbotele_de. marmură, -care leîn poîmpodobesc, dar.

doabele

e şi o influență. venețiană, adu
să
la noi prin Sârbi.In Moldova în
secolul al XV-lea,
pe vremea lui Alexandru cel
Bun Şi mai ales:
"Pe
vremea

lui Ștefan. cel. Mare
—

.

care „a zidit 44

i

45

de biserici și mânăstiri, bisericile se fac. tot în
stil bizantin, dar influenţat şi de: cel gotic —
adus de meșterii din Polonia și din Ardeal —
în ce privește arcuirea liniilor de la uși şi fe" restre, ascuțișul: turnurilor etc. Bisericile lui Ştefan cel Mare sunt apoi adaptate nevoilor'locale :
„mici, solide, durabile. Din- Moldova stilul bise- -

13

. ricilor lui Ștefan

cel :Mare

treceşi în Țara Ro-

- mânească, unde, în secolul al XVI-lea, se con- _struiră biserici asemenea celor moldovenești. Şi

„la bisericile

secolul -al

făcute 'în'

- vremea lui Mateiu Basarab
- stil: de împrumut:

„

fluenţe

apusene.

XVII-lea,

pe

şi Vasile Lupu, e tot -

cel bizantin,

fără in-

cu.sau

Abia. la finele secolului

al

XVllelea şi începutul celui de al XVIII-lea, arhitectura

bisericească

-acum.poate fi vorba

devine

românească ; abia ;

de un stil românescla,

construirea bisericilor, stil care se caracterizează

prin

pridvor

“deschis,

la intrarea bisericii,

sus- .

_“ ţinut “de stâlpi cu capiteliurile înflorite., cu stâlpi
“cari. susțin biserica înlăuntru, înfloriţi și aceștia
la căpătâiurile lor. In acest stil sunt bisericile

-

„de Ia Cotrocenii (a lui Şerban Cantacuzino), dela”
Colțea (a Cântacuzinilor), dela Antim,

dela Vă-

“căreştii (a lui Nicolae Mavrocordat) din Bucureşti

şi mai ales cea dela Hurezii (alui Brâncoveanu),
i
în judeţul Vâlcea.
“Sculptura asemenea a. fost cultivată “de. bise-

“zică ; punând să se sape

- saual ferestrelor,

în piatră cadrul

capitelurile

stâlpilor,

ușilor

orna-

„mentaţia depe morminte'etc. Și sculptura a fost
=

|

ra
„la

început

tot de

ia

împrumut,

„lui Brâncoveanu se ajunge —de

pânăce pe vremea

Antim Ivireanul

„carea sculptat frumoasele uși dela biserica An-tim, cum și de alţii—la o. manifest
are :
. proprie
românească și în sculptur
Si
Pictura

deasemenea

a fost

cultivată

de _bi-

serică, trebuind la zugrăvirea: bisericilor, la decorarea' lor cu. sfinți, și'la fâcerea diferitelor.
chipuri de sfinţi, cari se- întâlnesc mai în toate
cărțile biserice
știIn pictura bisericească
vechi.
dela noi a predominat stilul bizantin, cu
acei

' sfinţi

* .

slabi, uscați,

cu

ochii îndreptaţi

spre

cer,
la Dumnezeu. Şi azi tot'acest'stil e.întrebuinţat
.

la zugrăvirea bisericilor, modernizat
însă de
„pictorii de talent.
Sa
” “Muzica, în fine, a fost și ea cultivată
.de
serică : o parte însemnată a slujbei trebuind bisă

fie cântată. Și ea a fost la început tot de îm-

prumut. Vechea noastră

fost

luată

cântare bisericească a.

de la. Slavi, —cari

s'au

organizat

bi-:
sericește înaintea noastră — şi a fost
-păstrată şi cultivată în biserică până în secolul
al. XVII-lea,
când creșterea treptată a influenței,
grecești ne
aduse muzicaşi. prin “urmare
și cântarea bisericească, pe care o aveau Grecii
area grecească predomină la în biserică. Cân noi în biserică în
secolul al XVIII-lea și în prima
jumătate a se“colului al XIĂ-lea, până
ce ieromonahul MaCarie, autorul frumoaselor
axioane prăznicare, dă o direcțieîn mare pare române
ască și muzicii”
bisericești.
E
a
e

-
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„Raporturile bisericii române
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cu patriarhia. . -

din Constantinopol.

-.

-.

Legături între biserica română și patriârhia

din Constantinopol încep să existe de pela mij-“ocul secolului al XIV-lea şi anume: din anul.
1359, 'când patriarhia. acordă Voevodului Țării- .

. -

Românești, Nicotae Alexandru, mutarea mitropo-

_ litului Vicinei, Iachint, ca mitropolit al 'Țării-Ro-__- mâneşti (—,„Ungrovlahiei“) punând, însă condiţia
ca şi viitorii mitropoliți ai Țării-Româneștisă fie
trimişi tot de patriarhia din Constantinopol. Şi
- întwadevăr şi ceilalți mitropoliți ai Țării-Româ-

. -

“nești dina doua jumătate a secolului al XIV-lea: .
" (Hariton, Antim) au fost trimiși din Constanti-:
au fost Greci. Cu ei
_nopol și, ca şi Iachint,

-prin ei biserica TȚării- Româneşti

- jurisdicţia

şi

a fost pusă sub

patriarhiei constantinopolitane ; ei au

participat la sinodul endemic din Constantinopol,
având scaun în acest sinod și rang anumit între
- mitropoliţii : dependinţi de patriarhia- din “Constantinopol.
e

In legăturile ei cu biserica din Moldova, pa-

fu dela început mai puţin norocoasă.
triarhia
- Vlădicii trimişi de ea în Moldova nu se putură

menţine faţă cu cel susţinut de Moldoveni : .epismicopul Iosif, care rămase, în. cele din urmă,
am
cum
t,
după
scu
uno
““'“tropolital Moldovei, rec
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o

văzut, în 1401, de patriarhia
din Constantinopol,

- Care nu'avea să se amestice în afacerile intern
e
ale bisericii moldovenești,ci să recunoască
numai

pe mitropolitul ales de ţară. a
În prima jumătate a: secolului al XV-leă
însă,
„legăturile 'dintre biserica românăși
patriarhia
din Constantinopol
se întrerupseră : a) din cauza
situațiunerele,
i: în care se afla împărăţia bizantină

(Şi cu ea: și patriarhia

din

Constantinop

ol)
înainte de luarea Constantinopolului
de Turci;
b) din cauză că. patriarhia, silită de
„împăratul
„bizantin, “primise la sinodul din
Florenţa (1439).

unirea cu biserica

“Ţara Românească

Romei. Atunci Româzii din

mai. întâi

intrară

în legături
„bisericeşti cu archiepiscopia din Ohrida
, care,

aflându-se
pe pământul stăpânit în acea vreme
de _! :
Turci, fu încurajată şi-ajutată de
aceș
tia,
să-ș
i
„întin
dă

“Turcii,
nirea

jurisdicția

bisericească

până

neîngăduind“ca „creştinii de

lor' să fie în

legătură” cu

la Dunăre. -

sub stăpâ:

patriarhia

dir Constantinopol, făcură ca Românii
din 'ŢaraRomânească — înfeodată atunci adân
c la politica
turcească—să intre în legături
-cu arhiepiscopia.
din Ohrida, și să nu. Participe
la sinodul dia
Florenţa, la care Bizantinii
participând sperau să. capete din

Apus ajutoare în contra -Tur
cilor; *
- Moldovenii, deși avură delegaţi
civ
ili
și
bise
ri..
cești la sinodul din Florența
și
deşi
mit
rop
olitul lor Damian

fu nevoit să primească
aici.
totuș și ei legăturile cu
padin. Constantinopol şi

„ Unir- ea
curmar
,ă

triarhia

intrară și ei în

i

A

ă

Re

|

i
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legături cu arhiepiscopia: din Ohrida ; căci mi-.
-tropolitul Teoctist 1 al Moldovei (1452 —1477)
. Ohridei (Nicodim)..
fu sfinţitde arhiepiscopul
al XVI-lea. biserica.
veacului
Pe la începutul

: din 'Țara-Românească mai întâiu se apropie iarăș

„- de Constantinopol, unde acum era capitala îmi-..
- părăţiei turcești și unde se acordaseră de, Turci: patriarhului anumi te privilegii. Deacolo aduse .
. Radu cel Mare pe ex-patriarhul Nifon, ca să reor-i _ ganizeze biserica Ţării-Românești ; deacolo primi
: Neagoe Voevod binecuvântarea pentru mitropo-

3 Titul. Macarie—tipograful muntenegrean—făcut „de el mitropolit; la Constaatinopol trimise în. _ fine Mihnea Voevod, în anul 1586, pe episcopul”

-

Râmnicului Mihail, pe care îl alesese mitropolit

-

„-“ al ţării, ca să fie recunoscut, întăritca atare,
„+, Şi cu biserica Moldovei iarăș'avu patriarhia

. i legături, cătră. sfârșitul secolului al XVI-lea, pa- .
_triarhul doar miruiă pe Domnii ţării la suirea lor
“pe scaun ;. pe urmă între, clerici, Voevozii moldo-

|

"veni şi între patriarhie, sau oameni cu influenţă e, loc în acest timp schimb
' în sferele patriarhalavu
Moldovei nu mergeă ca . olitul
mitrop
„. de serisori;
- „cel din Ţara-Românească la. Constantinopol, ca
"să-şi capete de acolo cârja, nici nu scriă patriarhiei. ca să-i acorde. recunoaștere, Prin urmare,
şi din acest timp biserica din Moldova avi o po-

scă
: zițiune deosebită de a celei din Țara-RomâneaN

_ aa
:
faţă. de patriarhie. .
ea patriarhia din
XV-l
al
- -De pela finele secolului
tă de

Constantinopol—apăsată de Turci și lipsi
Lo
SR:
—

.

.

.

-
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„_mijloace—căuta şi găsi la - Voevozii țărilor ro„mâne ajutor moral, material.şi politic. Deatunci
încep vizitele patrarhaleIa noi, cu ocaziunea cărora se făceau-și însemnate colecte de bani
pentru susținerea patriarhiei. Pe vremea lui Mihaiu
„. Viteazul (1593—1601). legăturile . bisericii _din
Ţara-Românească'

cu

patriarhia se

întăresc. și

mai mult : acolo. își trimise el mitropoliţii ca să
fie întăriți ; de acolo ceru, prin mitropolitul țării
sale, Eftimie II, să i-se trimeată o evanghelie
grecească și un nomocanon. Tot pe acest timp
„patriarhia. trimise în părțile noastre,: ca . exarh '
patriarhal, pe Nichifor Dascălul, care pedeo-

parte aveă să apere aceste părțide propaganda
catolică, iar pedealta

să întărească și mai mult

legăturile bisericii române cu patriarhia din Con-

„ stantinopol.

Nu

puţin

a contribuit,

către

finele

secolului al'XVI-lea, strângerea legăturilor bi-,.
- sericii române.cu - patriarhia și Grecul țărigră-

„dean, Mihail Cantacuzino (numit
de Turci Șaitanoglu), care avii- o înrâurire puternică asupra

țărilor noastre, care puse și scoase Domni.români şi patriarhi constantinopolitani. .: . .Secolul al- XVII-lea însemnează: creșterea in:

fluenței grecești în țările române.

nemeroși

clerici greci—și

de

In _acest secol

cei mici,

dar

maj!

ales de cei mari—vin în țările române:
unii se
stabilesc la noi, căpătând : diferite: rosturi,
alții *
„(în deosebi patriarhii) sunt numai în
trecere pe.

„la noi, strângând însă cu această ocaziune
milă,
pomeni

; în Voevozii de atunci: grecizaţi sau
cu

u_
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simpatii grecești— unii,” ca Radu Mihnea, fuse- seră crescuţi prin- Răsăritşi de călugări greci,
| „alţii aveau cultură grecească
— găsesc întotdeauna
sprijin, ajutor. Voevozii aceştia din secolul al
XVII-lea făcură numeroase închinări de. mânăstiri

la diferite

centre bisericești din

cească, ca muntele

împărăţia tur-

Atos, ori patriarhiile orien-

tale, cu toate :că se găsiră

și clerici români cari

protestară şi luară” măsuri în contra închinărilor
de mănăstiri, cum

a fost mitropolitul Moldovei

Anastasie: Crimea dela începutul secolului al:
XVII-lea. Unele mănăstiri fiind uzurpate
de că_lugării greci, pe vremea lui: Mateiu-Basarab mânăstirile acestea fură luate

din

mâna

răpitorilor

călugări greci. Către sfârşitul secolului alXVII-lea,
ţările române devenind susținătoarele bisericii
ortodoxe din împărăţia turcească, centrul, foca- rul de unde radia cultura elenică, numărul. pa“triarhilor, mitropoliţilor ŞI episcopilor greci, află-

tori la noi, devine şi mai. mare. Evident că în
astfel de

română

împrejurări

legăturrle

și patriarhia din

dintre

biserica

Constantinopol

pe acest timp, și mai.strânse.

Ca să nu

devin,
se

în-

"calce: drepturile bisericii din Țara-Românească se
„stabili, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea
“ca patriârhia să

nu

mai

trimeată

în

ţară

epis-

copi sau. egumeni: ţara îşi va "păstra : drepturile
ei străvechi de a alege, în sobor anume, pe mitropolit; alegerea aveă .să fie adusă la cu, noştința patriarhului, care urmă să dea numai binecuvântare, adică să recunoască pe cel ales
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în țară. “Această normă intră în vigoare şi în
Moldova în acest secoi; căci Voevozi, ca Radu

Mihnea și alţii după el; după ce. domnesc intr O
țară, trec şi în cealaltă şi” introduc aceiaș procedare.

Episcopii:și mitropoliţii noștri se alegeau

în ţară—numai mitropolitul trebuiă recunoscut.
de. patriarhie—; administraţia și regulamentarea
vieţii bisericeștia rămas bisericii și țării noastre.

Din a doua. jumătate a secolului al XVII-lea
patriarhia începe să se amestece în judecarea
mitropoliţilor din Țara-Românească : aşă s'a ames-

tecat - la detronarea și judecarea

„ Teodosie, în 1672,

şi mai

mitropblitului

ales la judecarea pro-:

cesului dintre mitropolitul Varlaam și Teodosie,
“în 1679, 'când patriarhia și-a trimis chiar delegaţii
săi, ca să

ia” parte la judecată,

din care

ieși revenirea lui Teodosie.în scaun, fiind susţinut:de Voevodul Șerban Cantacuzino. Asupra .

bisericii din Moldova,

patriarhia nu'a . ajuns la

atâta autoritate și putere ca asupra celei din
Țara: Românească. In Moldova Voevodul aveă—
precum ne asigură Dumitru Cantemir în scrierea

sa: „Descriptio Moldaviae“ — drepturi asupra
episcopilor şi mitropolitului.
i

In secolui al XVIII-lea, secolul! atotputerniciei fanariote la noi și în -alte părți — legăturile .

bisericii

române cu patriarhia' din Constantinopol

sunt mai strânse ca oricând. Grecii din. Bizanţ
ajutaţi

de Turci, vor .să . introducă în biserica.
ortodoxă, odominaţiune absolută a lor.
In acest

scop ei desființează

biserici autocefale, ca cea .

: dela. Ohrida, Ipec; sdrobesc- independenţa pa- triarhiilor orientale, reducându-le aproape la ro- .
lul unor mitropolii supuse “patiiarhiei.. Tendinţa _ aceasta de dominaţiune-o au și față de biserica |
din ţările române şi reușesc, de pela mijlocul . secolului al XVIII-lea, să ocupe. scaunele noastre .
episcopale și mitropolitane cu Greci—mai numeroșiîn Țara Românească, decât în Moldova—
patriarhiei tot concursul

- spre a încălcă drepturile bisericii române. Acum
patriarhia judecă. și cateriseşte chiar pe :mitropoliţii noştri (Antim. Ivireanu caterisit în 1716),
Incălearea drepturilor bisericii române şi greci-

A

dau

A

cari de bună samă

|

zarea ierarhiei înalte a:fost împiedecată însă de
străbunii.- noştri—de-' Moldoveni mai ales— cari
„au ştiut să apere autonomia bisericii, faţă de

si-.
încercările arbitrare ale patriarhiei ; ținând
episnoade în contra suirii Grecilor pe scaunele

ice (în
copale (în 1752), ridicând proteste energ
â face.
-de
:
ului
iarh
1786). în contra încercării patr

„el

şi cu

sinodul - său numire

a

7

e

ai

a

“
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de, mitropolit în

Moldova.
ă 1821), .
_ În epoca redeşteptării naţionale (dup
din afară
Românii, scăpând. de amestecul venit
ară să
în trebile'lor naţionale și politice,în căut
cele bise-scapeşi de amestecul patriarhiei
combate
și
ă
prob
„ziceşti. De acea patriarhia desa
În 1844
ă.
onal
mișcările noastre de renaștere nați
Neoști,
afuriseşte pe” mitropolitul Țării-Române
de
i
cări
„miș
fit II, pentrucă s'a pus în fruntea
cipa
prin atunci. In epoca luptei * pentru unirea

54.
„telor,-.patriarhia

ameninţă

cu :excomunicarea
pe

„mitropoliţii noștri, dacă vor aderă la unire, dacă „or lucră:.la. realizarea ei. Pe vremea lui CuzaVodă,. mai ales din cauza secularizării, pretex-

„ tând însă diferitele legiuiri bisericești făcute în
- timpul acestui Domn, patriarhia rupse legăturile .
bisericeşti cu o parte din ierarhii noştri; Sfințirea mirului în ţară (până atunci se trimitea
din. Constantinopol; Veniamin Costache îl adu» „sese din Rusia, iar:pe vremurile'de mult fusese .
sfinţit și la noi de către patriarhii veniţi în ță-'
».

rile române), săvârșită de Sf. Sinod al bisericii

române, în 1882, aduse schimbul unei corespon-

denţe. destul.de

rica. română.

aspră între

Abiă în

patriarhie și bise-

1885, prin

autocefaliei, se. stabiliră anumite

recunoașterea

raporturi

între. -

biserica română și patriarhia din Constantinopol. .

VII.
,
lerarhia Românilor. din Transilvania până la'"
finele secolului

al XVII-lea

şi legăturile ,

ei cu biserica din principate..

La venirea Ungurilor (pela anul 895) Românii

de peste munţi aveau organizarea,. duce
au

viaţa

,
traiul, pe care-l duceau pe atunci și ceilalți
Ro-:

mâni din celelalte părți “(vezi pp. 11—12).
prin secolul al X-lea

și al: XI-lea, deci cam

De

de
pela anul 1000 încoace și la Românii de din„€olo de munţi—sub influenţa bisericii slave
(a |

*
|

e

e:

“

E

N
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se slujiă Si
Bulgarilor)—se schimbă limba în care
în. biserică : se întroduse: ritualul slav, se mai
complectă organizarea bisericească, prin venirea
unor

persoane

bisericeşti :

vlădici,

duhovnici,

stareți, ete, şiila ei.

|

Dacă în principate ierarhia canonică se stabili,
cum am văzut, în secolile al XIV-lea XVI-lea,
A.

dincolo

peste munţi,

la Românii

de acolo, acest

- tueru întârzie până în secolul al XVI-lea: a) din .

cauză că Românii de peste

Unguri, nu mai
“ticește,

munţi,

supuși de

putură să se organizeze

ca cei din “principate;

poli-

b), din cauză

că

ă:
Ungurii devenind catolici nu numai că nu venir
desăa-i
spre
r,
nilo
Româ
- în ajutorul ortodoxiei:
ice,

vârşi organizaţia, spre a 0 pune pe baze canon
esul ca.
"ci, din potrivă, Ungurii aveau tot inter
împie0
să
r,
__să lovească
scă iîn biserica Românilo
ca să
u
pentr
dice în. desvoltarea ei, să 0 înlăture,

nţa,
poată astfel face pe Români să-și lepede crediința
cred
trecând la catolicism, şi, pierzând-şi”
s'a
să se, și _„magbhiarizeze apoi, cum

e munţi.
și întâmplat cu nobilii Românilor de pest
lea—.
XIlal
lul
seco
re
In intervalul de timp dint

prin urmare,
„ XV-lea Românii de peste munţi n'au
să aibă ierarhie canoniceşte consti-

și nici nu pot
rici din afară:
tuită şi recunoscută și de alte bisecopi
,-pe scaune
epis
cu succesiune neîntreruptă de

sud trimiteau, pe
statornice. Cei din părţile de
tru hirotonisire la
cei ce aveau să fie preoți, pen
peste Dunăre în
scaunele episcopale existente
Haliciu;

dice 1a
apropierea lor ; cei din părțile nor

/

:străbună,

.
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iar după

întemeierea. mitropoliilor în principate,

se îndreptează pentru hirotonisiri de preoți și alte
trebuințe bisericești:la ierarhii noștri: dovadă e:
faptul că mitropolitul. Țării-Românești e numit
de patriarhia din Constantinopol şi „exarh al
plaiurilor și al întregei Ungarii“ ceeace va să zică:
i-se dădu autoritate bisericească peste ortodoxii
din Ungaria, cari pentru acele timpuri, sunt Românii în cea mai mare parte. Se. întâmplă apoi
la Românii de peste munți, —întocmai ca la cei

de dincoace înainte de întemeierea

Şi

organizarea

mitropoliilor | -

canonică a ierarhiei-—să

vină, de

prin alte ţări, și vlădici, cari se stabilesc. într'un

„colț sau altul al Ardealului
sau al părților vecine. |
lui, cari săvârșesc cele ce din punct de vedere bise-

„ Ticesc trebuiau Românilor şi cari rămân acolo sau.

tot timpul vieţii lor, sau până 'ce pleacă într'altă

țară. Așa e, de pildă, vlădica Joan venit din.
Cafa
(Crimeei) înainte de 1456, și stabilit între Români prin părțile Huniedoarei pentru a sfinți preoți
biserici, antimise etc. Românilor. din acele părți.
.

Fu ridicat însă de Ioan Corvin de Hunyade—la în„şi trimis la Roma. Intre anii 1456—1469'e vorba
, .
în actele
demnul misionarului câtolic Ioan de Capistri
no—

stabilit,

timpului, de un alt:episcop, Mac
arie,
după toată probabilitatea, în Galaţii
din

„ părţile Bistriţei, adică în colţul nord-est
ic. âl Ar.
dealului, și făcând hirotonisiri de preo
ți pentru
Românii din tot Ardealul.şi chiar din
Ungaria.
Pela 1479 dela preoţii români din
Maramureș
strângeă dări,—și prin urmare exercită
jurisdicție

=

EI

:

be

iz

serică cu hramul sfintei Paraschiva.

a.

ja

Mai târziu.

.
(pela '1500) apare tot aci în Feleac, un alt episl,..,
ca
cop, gr&c de. origine, numit Marcu care.lăsă
, preotului din sat, Aaa 50i
succesor pe Petre-Danciufiul
“Toţi acești vlădici meteorici, veniţi în mod în-liîi
tâmplător-la Românii de dincolo, ne arată, “că
în acest timp —și tot aşă a trebuit săfie şi în
anterior—n'a existat,

timpul

la Românii

de din-

colo, ierarhie” canonicește constituită.

>

Au existat însă şi la ei schituri mici, sărace,

4

e. Tae

ee

ae

„asupra ISr—cu încuviirițarea regelui Ungariei, .!. su
Mateiu Corvin, Ioanichie, fost mitropolit al Belgradului. Un alt episcop Daniil, pomenit în 1489, jşş î»::
"_
se află în Feleac (lângă Cluj) unde există o 'bi-

întemeiate întrun colţ sau altul al ţării. S'au în-finţat-apoi chiar și unele mânăstiri ca : Prislopul

.

- Rămeţi, dar sărace şi acestea : fără -mijloace.
Când vreuna din ele eră mai bogată, atunci pentru

| “ca să nu fie stăpânită de -cine ştie cine, eră de-

clarată stavropighie, cum e mănăstirea 'sf. Mihail

din Peri (în Maramureș)a familiei- Voev6dului *
Drag și Baliţa. Egumenul
de o. autoritate

„bucurat

acestei mânăstiri s'a

quasi-episcopală.

satele Românilor.

“ Preoţii şi: bisericile de -prin

Ia
cuții
de peste munţi erau supuși la diferite perse
a regilor.
din partea clerului catolic și din parte
-

al. episco„apostolici“ ai Ungariei. Intr'un sinod
dispuse
se
,
Buda
în
- „pilor unguri: ţinut, la 1279,
i a
opriț
fie.
„ca preoții ortodoxi- din Ungaria -să

xi ,
mai îndeplini cultul. divin, ca creștinii ortodo
doxe .

orto
“să nu mai ia partela slujbe, ca biserici
i
d ap
i
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.
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î

să nu se. mai zidească;. cu alte. cuvinte, religia

ortodoxă a Românilor nue tolerată, practica cul-

tului

ortodox este interzisă. Regele Ungariei, Lu-

„dovic. cel.Mare

(1342—1382),

luă: măsuri” în

„contra preoţilor . ortodoxi, dispunând (în unele
„Părţi) ca aceștia
“să fie alungaţi din ţară; tot el

condiţionă. dreptul nobililor și cnezilor români
de a- posedă pământ, de profesarea credinţei.ca„-tolice. De aceea nobilimea Românilor de: pestemunţi a devenit catolică și apoi s'a maghiarizat,
Subt regele. Sigismund (1387—1437) rămân în
vigoare măsurile luate subt Ludovic cel
Mare
-şi-se mai iau și altele, ca aceea de a deposedă

„de averi pe preoții ortodoxi și. de a-i scoate din
apoi-măsura dea nu! permite căsătorii
între .ortodoxi și , catolici, până ce cel. ortodox
nu va fi botezat din nou de preotul catolic
; în
"ine

"țară;

măsura, ca nobilii, :cnezii numai atunci
să-și
păstreze. proprietăţile, dacă:vor boteză
pe copiii

lor în legea catolică, Subt. regele Mateiu
Corvin,

Românii și.clerul lor dau dijmă, clerului
catolic.
Când

lucruri de felul. acesta veneau clerului
şi bisericii Românilor de peste munţi
din partea
stăpânitorilor unguri, evident că
ajutor
pentru orgânizarea desăvârșită a ierarhiei
lor
nu
le putea :
„Veni. decât. din altă- narte:
în primul rând dela
Voevozii:țărilor române, mai
ales după ce aceştia
“avură în stăpânire
pământuri

din Ardeal,

Cel d'intâiu Domn român, care avu stăpânire.
efectivă în Ardeal, este
împăcându-se,
A

ID aa

Ștefan cel Mare, care
în 1475, cu regele. Ungariei, Ma:

,
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teiu. Corvin, — pe care îl biruisela Baia, —primi
„moşii de apărare“ Cetatea de Baltă (pe Târnave) şi Ciceiul (în nord-estul Ardealului) dimpieună

unul

cu vre-o

din aceste

60 de sate dimprejurul

sate: Vad (pe Someș),

lor. La

fură | VĂ
i e

călugări, fu construită -de. Ștefan cel

aşezaţi

- Mare o biserică existentă și azi. aci la Vad e

episcopii

leagănul celei mai vechi

și

ortodoxe a

Românilor din Ardeal, întemeiată de Ștefan cel
Mare cu episcop sfinţit de mitropolitul din Su- _ .ceâva. Se cunosc mai mulți. episcopi de Vad;
jurisdicţia lor se întindea peste o:mare parte din
“ colțul nord-estic al Ardealului, trecând de bună
„samă și dincolo de hotarele pământurilor stă__pânite de Domnul Moldovei. Această episcopie
“ținu până către mijlocul secolului al XVI-lea, .
„când existenţa ei' ft, pentru câtăva vreme, între-

:.-

ruptă.

--- O altă episcopie românească în Ardeal, înfiin=
țată tot de pământ stăpânit de Domni români,
de astă dată însăai Țării- Româneşti, e episcopia
A

Geoagiului, fondată, în secolul al XVI-lea, în
'Țarapărţile de “sud. ale. Ardealului, vecine cu

Românească, și anume : tot: înt”o mânăstire
la Vad-— anume, în cea dela -„Rămeţi“
“ca
de
“ într'alia întemeiată atunci; egumenului
t
sfinți
fu
şi
i-se recunoscii titlu de episcop

—
sau
aci
de.

avea ju“către mitropolitul Țării- Românești ; el stăpânite
risdicție bisericească peste pământurile
A

şi chiar
de Domnii Țării-Româneşti În Ardeal
Se
i.
dincolo de hotarele: acestor pământur
, .
,

_

.
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-
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"Reforma: pătrunzând în Ardeal, începuturile
acestea: făcute de Domnii români pentru con-

solidarea ierarhiei

fură

oprite

XVI-lea.
bișericile
primiseră
„ mâni la.

Românilor. de peste munți,

în loc,
pe

la mijlocul

secolului

al

Principii Ardealului puseră atunci peste
românești superintendenți (episcopi cari _:
reforma) cu scopul dea trage pe Ro-.
această nouă confesiune, "Încercarea

aceasta însă nu reuși și Românii își recăpătară
deocamdată,

numai

un episcop

ortodox

în

persoana unui fost egumen al mânăstirii
Neamţul,
Eftimie, pe urmă căpătară Şi un al doilea epis
cop
(Christof
: or)
având primul jurisdicție în părțile
„Vecine, cu: Moldova, (unde fusese epis
copia Vadului), iar cel de al doilea în părţile
vecine cu

Țara-Românească.

Succesorul lui Christofor,

Ghenadie,a fost. Sfinţit episcop, în. nuanul
1578 de. Serafirn, mitropolitul
Țării-

„mit

Rezidenţa
mânească

„

E
"na

Româneşti..

acestor „episcopi - vecini. cu Țara-R
o-

a fost

până

la'

Ghenadie,

la Silvaș
(= Prislop). Dela Ghenadiese mut
ă într'o mahala a -Bălgradului (Albei-lulii), und
e se Şi găsește în 1581. După Ghenadie
urmă egumenul
dela. Prislop, Joan, sfințit tot
în. Țara-Românească. Sub acesta biserica rom
ână
din Ardeal
ajunge, către. sfârșitul secolulu
i
al
XVI
-lea, la
“desăvârşirea organizării. sale
bisericești. Mihaiu Viteazul, aliatul lui
Sigismund Batori,
mai întâiu fc o biserică
în
Alba-Iulia lângă
murii cetăţii. Pe urmă cuc
erind Ardealul; viteazul
Domnul înfiinţă. mitropoli
a 'Bălgradului (sau a
“

-
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.
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_ Albei-lulii, punând ca mitropolit pe vlădica loan

RE 378 2

de Prislop, -cu care se începe șirul mitropoli-.. :
ților canonici ai Românilor de ;peste munți.
Episcopia dela Vad. fu. pusă 'sub jurisdicția mi__” tropoliei ardelene. Chiar și episcopia ruteană dela .
- Muncaci
3

Nei

”e

aia
.

(în

Maramureș)

fi

adusă

în

legă-_

tură — pentru câtăvă vreme numai — cu.mitro„polia ardeleană ; iar mai târziu se dădu epis-

-

tie

„
Dai ceea Masa

cae

N

de Vad jurisdicție
copului

bisericească, peste

.

[

a
“
- Maramureş.
„ Dintre toți mitropoliţii Ardealului din secolul al XVII-lea, .menţionăm “numai pe Dosofteiu, !
care, din episcop al Vadului, ajungând la 1624
mitropolit, scuti pe preoţi de dijma grânelor. și
“a vitelor, ţină sobor (în 1627) pentru reorga"nizarea clerului, a portului preoților, pentru în-

Ghe-

trebuinţarea cărţilor. românești. la slujbă.

nadie dela Brad, sfinţit 1a- Târgovişte : în 1628
"el încorporă -episcopia Vadului la mitropolie,
restabili:

legăturile

bisericești cu

din

biserica.

Țara-Românească, și aduse «cărţi bisericești ti. chiar să înfiin„_păriteîn 'Țara-RomâneâscăVoi
- ţeze -tipogrăfie - în Ardeal, cu literă cerută în
Țara:Românească, tipografie care apoi fu întrebuințatăde Gheorghe Racoţi,. principele Ardea-.
“lului, ca să propage calvinismul între Români.
lia moartea lui Ghenadie Brad (1640) urmă lie
Iorest, fost călugăr. în. mânăstirea. Putna,. era
"Ardelean. însă -de origine. Și lorest fu sfinţit la
Târgovişte. Nelucrând însă la răspândirea. calvinismului între Români,fu detronat de principele.
.
=
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Racoți, aruncat în închisoare;
„trecu

apoi fiind liberat,

în Moldova, de unde se duse și în Rusia

după ajutor. In 1643 urmă Simion Ştefan, cet
“cu prefața Noului Testament, Acestui mitropolit
i-se

puse la

urcarea

în

scaun

obligația: de a

lucra la răspândirea calvinismului între Români.

Unii preoţi au și trecut la calvinism; țărănimea
ardeleană însă rămase tot la vechea ei credință.
Propaganda

„limbii

calvină avu de rezultat introducerea

române

și în: cărțile de

cească, fără însă

slujbă

biseri-

să o poată introduce în slujbă

"din .acest timp, la Românii de peste munți.Simion Ștefan tipări cărți românești, : (Noul Testament 1648, Psaltirea în 1651) cu ajutorul
unor călugări din Ţara-Românească '(ca Silvestru
“fost

egumen.la

Govora).

Mitropolitul

cel mai

însemnat al. Ardelenilor din a doua jumătatea
secolului: al XVII-lea este Sava Brancovici
(1656—1680), născut la Inău (în- părţile bănă-

-ţene),
fu. călugăr

în

mănăstirea

Comana

(din

judeţul Vlașca), întemeiată de Radu Şerban. La
numirea lui în 1656. de principele Ardealului,

fu sfinţit de mitropolitul “Țării-Românești. Sava
„eră fără rezidenţă, căci Turcii la-o năvălire a
lor arseră totul_în Bălgrad; căpătă scutire: şi
privilegii pentru

„ca

să strângă

„dădu prilej

preoții români;

bani, la

Ruşi,

calvinilor, în

Curţii : Mihail -Tofeu, să

Mergând pentru
să facă

rezidența,

special predicatorului

ia măsuri în contra.

lui. Tofeu căută să impună şi lui. Sava condițiile puse antecesorilor
săi; de a: lucră- adică la.
4
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răspândirea

calvinismului

între Români,. adăo-

gând. acum tipărire de'cărţi, facere de școli pentriui
Români, măsurile. de' administraţie, decisiunile

Ami e erai cata
a:
IN

soborului să fie ratificate:.de superintendentul calvin. Ne împlinind acestea, Sava. fu expus la
persecuții din partea calvinilor, iar “la 1680 trecă
în Țara-Românească,. Pe urmă se întoarse în'

Ardeal și :muri în 1681 la Vinţi. In favoarea |
“lui Sava Brancovici. intervenise Domnul 'ȚăriiRomânești,

legăturile
nească

+
N

Şerban

bisericii

să se

Cantacuzino,

Ardealului

strângă

din Ardeal

următori

care făcu

și mai mult.

fură toţi

ca

cu “Țara-Româ.Mitropoliţii

sfinţiți în Țara-

Românească, -Astfel se realiză — măcar. sub
„formă bisericească — o strânsă - legătură între - -

+. Românii

de ambele laturi ale Carpaţilor : o unire

culturală,
. unirea

cu

bisericească,

care fu apoi ruptă prin

Roma.

VII.”

N

incercărie- făcute pentru răspândirea românocatolicismului şi a calvinismului în țările.
române, Neisbânda lor,

Propagandă catolică începe să se facă în ă-

...
..

par
.
EM
.

me

.

2oi

ne

a

zile române în secolul al-XIII-lea, fiind. suținută i

" de'regii „Ungariei, cari dela Stefan “cel +“Sfânt
erau „regi apostolici“. -

Cavalerii teutoni — ostași şi călugări în acelaş

timp -primind

în 211

dela - regele Ungariei

-

84

ara
„cea

Bârsei (în

părţile Brașovului), cum

câre vor cuceri:o- dincoace

de - munți

şi pe
dela

“Cumani, sunt: cei dintâi propagatori ai catolici.
smului printre Românii de

dincoace de munţi.

„Peste -puţin timp însă, şi anume: în” anul 1225,

“propaganda aceasta încetă : cavalerii teutoni tre-

. buiră să părăsească țara, fiind alungaţi de:regele

Ungariei, care se. speriase
de

progresele

lor,

Cavaleriise întinseseră şi făcuseră cetăți înȚara-

"Românească

şi în Moldova

la poalele munţilor,

„In anul 1227 se întemeiă în părţile noastre,

„

“iarăşi cu ajutor „dela 'regele Ungariei, episco
pia
Cumanilor, care pe lângă scaunele săcuești și sudul
„destul de rar populat din Ardeal, avea jurisdi
cţie peste Cumania întreagă, adică: “peste
țara.
ocupată de Cumâni, 'stăpânitorii “de atunci
- Românilor. Scopul: fondării acestei episcopii ai
eră
aducerea Cumanilor şi a Românilor la.
catolicism,

Rezidenţa ei a fost în cetatea nouă a Milcov
ului
pe apa cu același nume. Dar nici aceast
ă încercare nu duse la vreun rezultat; căci
episcopia

cumană fu distrusă,
în 1241, prin năvălirea Tătarilor,
-

„Tot de regii Ungariei este susținută
și. o a/tă
"episcopie, catolică
(întemeiată în: 1288). la Severin, de unde călugării domini
catolicismul în părțile oltenești, cani _predicau
dar fără succes,

O

nouă încercare a regelui Ungariei, pe la
„1250, de-a forma, din- teritori
ile. româneşti, o
PrOvineie a călugărilor
cruciați din ordinul! Isa„Riţiilor sau, Ospitali
eril
or,
nu isbuţ

|

|

>

dominicani.

călugărilor

_ Propaganda

greșîn

secolul al XIII-lea,

.

"

|

Ă

E

”

,

în-

dând,

'Țara-Românească,

propaganda catolică e reluată în secolul al XIV-lea,

însă în Moldova,de călugării franciscani.
In secolul al XIV-lea propaganda catolică se
Regii Ungariei, voind
"continuă în -țările:române.
să cucerească prin religie pe Românii de dincoace

de munți, intervin la “Roma atât pentru re-.
* învierea” diecezei Milcoviei, . cât. şi pentru nu“titulari

cari aveau

ai'Milcoviei,

unor titulari

Dar

în Săcuime.

nici unul din

însă

aceşti

nu: se. încercă să înlăture credinţa orto-

_doxă a Românilor

de munți.

de dincoace

o

Pe lângă regii ungurești şi papa—aflător în
prima jumătatea secolului al XIV-lea la Avignon
— se gândiă la o răspândirea catolicismului

e.

mirea

„drepturi

în părțile noastre şi îndeamnă, în 1327, pe Basarab, Voevodul ȚȚării-Românești, să sprijinească.
legea latină.In soţia lui Alexandru: Voevod, fiul lui Basarab Voievod: în. Doamna și urmașul
:.. Clara, — probabil o Bosniacă - catolicismul avu
'o-Susţinătoaare înfocată. De” aceia când în 1359,
„Alexandru

Voevod

dela patriarhie

căpătă învoire

în Argeş, a mitropolitului Iachint,
“pentru aşezarea,
ca să se ferească
_“. patriarhia îi puse condiția

"de rătăcirile. latine. Vladislav Voevod. câștigând
“dela regele Ungariei,

,3

Ludovic cel Mare,

“Făgăraşului și Banatul Severinului,
atârnarea bisericească a catolicilor

|

-_

de episcopu
căl
Româneas

ducatul

recunoscu
din Țara-.

catolic al Ardealului,

- Dimitrie, care își puse apoi un episcop sufragan
»
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:

în Argeş şi astfel luă ființă,în a doua jumă
„date a secolului al XIV-lea, o nouă episc opie
catolică

în părţile: noastre.

Rol însemnat

la în-

fiinţarea,. acestei -episcopii avi Doamna Clara,
căreia papa îi aduce mulţumiri în, anul 1370.
““STot în.a doua jumătate-a secolului
al XIV-lea
și anum

e, în: 1370, se. întiință o altă episcopie
* Moldovei, Laţco. Propaganda catolică în
Moldova
„- pornește din Polonia, şi € dusă,
subt scutul pu„ternic al acestei țări, de călugări ai
acestei țări,
de călugări
la Siret, unde cra pe atunci rezidența Voev
odului

tolic

franciscani

(Minoriţi).

Episcop

ca:

în Siret, după cererea lui Laţco
— care din
- motive politice trecuse la

“un polon,

„au. fost

catolicism — e numit
Și ceilalți. episcopi catolici dii
Siret

tot poloni, Aceștia nu

sufletești în Moldova,

făcură cuceriri

căci erau mai

mult . niște
„reprezentanţi. ai intereselor.
“politice. (de cucerire)
ale

regilor poloni,. decât niște 'vână
tori -de suflete ortodoxe.
SI
ni
„_
Însecolul ăi XV-lea catolicismul, i
cu
tot
spri.
„jinul acordat de regii Ungar
iei, nu făcu nici un
"progres în Țara-Românească.
a fost pus: Domn de Sigismun Vlad Dracul, care.
d, dăq
clamaţie — rămasă însă
fără urmări
îngăduiă predica -Minoriţilor,
tul-rege Sigismund. La epis trimiși de împăracopia Argeșului se „Humesc mereu titulari,
Aceștia însă 'stau- prin
Ungaria, nu se duc în orașul
pentru care erau
numiți, așa, că rezultatul
activ
ității lor propa-gandiste la noinu putea

fi decât. nul.. In Sea

.
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Li

verin, luat de Unguri, după Mircea cel Bătrân,
fu aşezat de regele unguresc, Sigismund,

iarăși

„episcop catolic, care căpătă dela papa și îngrijirea |
bisericească pentru Moldova, unde .se .vede că “>
pe atunci (1439), catolicismul nu-și mai avea
reprezentanţii săi ierarhici.
Alexandru cel. Bun, Domnul Moldovei, din
oportunism politic, favoriză catolicismul: el avea
nevoie. de Polonii catolici, pentru “a-și întări
situația, iar două soţii ale sale, au fost catolice,
Din timpul său se întâlnesc episcopi catolici

așezați în Baia. Ci: despărțirea lui Alexandru
"cel Bun de soția sa catolică, Ryngalla, încetă

pia 77 Arte it ae a a

a

ŞI sprijinul acordat catolicismului. „Episcopi pur-.
_tând titlul de Siret se întâlnesc în secolul al
XV-lea ;:ei însă-trăiesc în Polonia, precum. cei
de Argeş, trăiesc . în Ungaria. Episcopul catolic.
din Baia nu mai stă în această cetate, ci trebue
să-și caute un adăpost în mânăstirea veche a

Franciscanilor dela Trebeş . (lângă Bacău). În vremea lui Ştefan cel Mare, episcopii catolici
numiţi. de papă pentru Moldova n'au nici un - rost, şi prin urmare, nici un rezultaț al misionării

lor printre Români, întocmai ca și cei ce se.
întitulau de- Argeș sau' de Siret,. a căror serie
se urmează mai departe: un titular fără rezidenţă, |

- urmând altui titular fără rost.
In secolul. al XVI-lea biserica romano- catolică,

având

de lucru acasă la ea cu..reforma și fiind

ocupată apoi cu restaurarea sa (prin. sinodul

tri-:

dentin, „prin ordinul iezuiţilor — înființat atunci -

68.
— şi prin diferite măsuri), slăbi propaganda în
țările noastre. Se găsiră în a doua jumătate a

secolului al. XVI-lea,

Domni

ca Alexandru Voevod

şi fiul său, Mihnea Voevod,

al Ţării-Românești,

„cari se arătară .prevenitori faţă de catolici, dar
„aceasta de sigurcă nu însemnează mare lucru..
În. Moldova, pe

vremea

parvenitului

Despot:

Vodă, —- alias lacob Eraclid — ajuns Domn, tură
topite odoarele de metale prețioase de” prin bi- „serici. La Cotnari se făcii o. școală latinească, ..
unde

aduse ca profesori,

între alţii. pe niște rude

ale luteranilor de frunte ; Despot însuș-eră luteran, mai mult din interes, decât din convingere.
Personal,

Despot-Vodă

nu

a cutezat

să

atace

rezultat

însă,

credința - Moldovenilor, să luterânizeze biserica. ;
S'au găsit însă în acest timp alţii, cari, agenţi ai
luteranismului,

„să-l

„_

introducă

ău

încercat,

Către sfârșitul secolului
şură,

în Moldova,

susținută de

fără

în Moldova.
o nouă

i

al XVI-lea

se desfă-.

propagandă

catolică,

Bartolomeo Brutti —un

Albanez.

catolicizat, om cu influenţă pe atunci în Moldova.
— și făcută, de astă, dată, de

“din Polonia. Un grec fu numit

călugării

iezuiți

pe vremea lui

Petru: Șchiopul episcop latin al Moldovei ; re:
„zidenţă - i-se dădu la Bacău,,unde nu se_ mai

află nici-o urmă a vechiului centru catolic, și
i-se acordă situația deosebită de „vicar apostoInic“.

Nici

această

propagandă.

însă

nu. avu

„Succes. In 1590 fi numit un franciscân ca epi|
„scop
pentru amândouă

țările, cu titlu de Argeș,

Di a î

i nf Di
PIZ

1
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scos la iveală acum . pentru el. Acesta, — cași
ceilalţi. episcopi catolici,. cari, după el, au mai

"fost în ţările române, — aveă să se îngrijească
de catolicii dela noi, nu să urmărească conyer-

"Ţara

/7

_tirea Românilor din

Româneasca

și din

Moldova, câre se vădise că e grea, dacă nu
Să
chiar şi imposibilă:de realizat.
ea
XVII-l
al
ui
secolul
finea.
-* Movileștii, cari, pela
domniră în ţările române, susținuți de Poloni,
se -arătară iarăși favorabili” catolicismului, Propaganda catolică s€ întări, câtre finea secolului

al: XVl-lea,
dova:
Țările

în părțile

ruseşti vecine cu

Mol-.

ea dusese-la unirea Rutenilor cu Roma.
noastre însă, prin exarhul patriarhal Ni-.

chifor Dascălu! și printrun sinod ţinut la - ași,
„în “1595, fură ferite de silințele misionarilor
catolici,

cari

împingeau

acurm

la

unirea cu-

" Roma. Propaganda * catolică neavând,. nici ea.
de data aceasta, vreun rezultat între Români,

nici
episcopii. catolici dela Bacău nu mai rezidau
ei, în ţară ci prin alte părţi, și purtau numai
|
titlul acestei episcopii.
ronume
ea
venir
prin
In secolul al XVIl-lea,
notăm
şilor patriarhi orientali la noi (între care
cărţi
lor
rite
dite
şi pe. Ciril Lucaris), prin tipărirea
i.
ințe
cred
româneşti şi grecești pentru apărarea ierarhii
din
ortodoxe, prin zelul și munca. unorâ
noştri, ortodoxia dela

noi

și din întregul Orient

şi mai ales
„este apărată de propaganda catoiică
turisirea
măr
i
ocm
înt
"de cea calvină. „Acum se
Dai

i

.
4
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- ortodoxă (de Petru Movilă); acum se ținu sino- dul dela Iași, cari însemnează

pagandei eterodoxe în lumea
.

IX.

.

o stavilire a pro-

ortodoxă.

7

ă

Sinodul dela -laşi. Mărturisirea ortodoxă. |
Petru Movilă.
o

Din Olanda și din Anglia — fiind susținută de

ambasadorii acestor puteri în Constantinopol—
"şi. mai ales din partea: calvinilor din Elveţia,

„ “porni,în secolul al XVII-lea, o puternică propagandă religioaşă asupra biserici ortodoxeîn genere. Indemn, ocazie la această propagandă dădi,
între altele, și cunoștința lui Ciril-Lucaris cu
acești ambasadori și cu căpetenile calvine. Sub
numele lui Lucaris—care- din patriarh al Alexandriei ajunse, în mai multe rânduri, pe tronul
patriarhal din Constantinopol — apără, .la Ge-

„e

neva,

în

1629, o -confesiune,

care

se ziceă

că

a bisericii ortodoxe,
dar care, în realitate, cu-

* prindeă

doctrină

calvină. -Faptul

acesta:

pedeo-

parte, iar pedealta atacurile. iezuiţilor— aceștia
-învinovăţeau biserica ortodoxă că m'are o doctrină. .

fixă, “căe îmbibată

de--rătăciri

calvine— pro-

duseră. o perturbare. în -lumea ortodoxă

și mai

ales în părțile ruseşti apusene,“ aflate ps atunci

sub coroana. Poloniei, unde ortodoxii
erau în
luptă aprigă cu iezuiţii,-cari reușiseră
să unească.

cu biserica Romei

o bună

parte din

locuitorii.

-

1.
rr

7.

,

ara

„acestor părţi. Ruşii de aci cerură lămuriri,în
privinţa confesiunii apărute sub numele lui. Lu-

me a mln

caris, dela patriarhul Ierusalimului, Teofan, care
„în 1630, tocmai se află în aceste părți rusești

N bet.
A. ata

m

pentru a reorganiză și întări aci ortodoxia, rămasă dezorganizată și slăbită în urma trecerii
multora Îa unire. Din părţile acestea rusești de
sub coroana Poloniei veni întradevăr apărarea
ortodoxiei, salvarea prestigiului ei.

mami ma

“Teofan, patriarhul Ierusalimului, sfințişe în
“aceste părţi episcopi;.pusese egumeni; biserica

aaa

ortodoxă de azi se reorganiză, avândîn frunte

-mitropolia Chievului, sub care se aflau 4 epis-

cară ae ad Tana De aan

copi. în :1631' mur Iov Boreţchi, întâiul mitro-

" polit al Chievului din această nouă

“ “ales” în 1620):
ortodoxă. După

.

serie (fusese.

eră om

statornic

el, soarta

ortodoxiei,

în

credinţa
deșteptate

oz

și organizate în aceste părţi rusești,: aveă să
“ atârne de celce va urmă pe scaunul mitropo-

litan al Chievului. Noul rege al Poloniei, VIa-

Aa PET SE 2,

dislav al IV-lea -(1632=—1648), om. liberal și .
tolerant, recunosc Ruşilor de sub stăpânirea
de. a-şi păstră. ortodoxia, de. a aveă
sa dreptul
“mitropolit şi episcopi ortodoxi, cu condiţia însă
- ca aceştia să.se aleagă din nou. Atunci Isaia

- să părăsească scaunul şi în locul lui veni în
anul '1633, ca mitropolit al Chievului, Petru .
ORE
E
Movilă...
eră fiul, lui Sişi
1596
în
e
:născus
Acesta să
omânească
Țara-R
în
e
domnis
mion- Movilă, care

7

..

7

mc

aa

E”
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Copinschi, care fusese ales după Boreţchi, trebui

N

72 şi în Moldova.

Moldovei
viață

Din cauza

luptelor pentru tronu

între 'Movilești,

Petru Myvilă

destul”
de sbuciumată,

fiind

avu o.

nevoit-să

se

ducă, când la un frate al său, Gavriil, care ajunsese Domn în 'Țara:Românească, când la Poloni,
când.la Ruși. A învățat carte la- Lemberg; la
început -cu un dascăl dela stavropighiă
din acest
oraș. Pe lângă limba rusă și polonă, învăţă şi pe
cea latină, urmând,

de bună -samă, la școala din

„Lemberg, alături cu alţi tineri moldoveni, ca cro„nicarul

cată de

Grigore.

prietini ai

timp pe

Ureche, etc.

lângă

familiei -sale,.

tronul ţărilor române,

Petrecu

“apoi o bu-

niște hatmani
fără însă. să

la care îi dădeă

poloni,
aspire la

dreptul

naşterea sa, dar de care. îl desgustaseră prigonirile și suferinţele îndurate de 'el şi de alţi:

membri

ai familiei sale. In Moldova,

unde

.nu

mai puteă să aibă un rost conform situaţiei sale,
nu se mai întoarse. Urmând apoi înclinaţiei sale,
de bună samă moștenită,-—-mama
sa se călu;

„gărise, unchiul său Gheorghe Movilă fusese că-.
lugăr şi ajunsese mitropolit, un bunic asemenea

fusese călugăr - Petru “Movilă se fact călugăr
în anul 1627. Nu puțin
a influențat asupră-i şi
l-a determinat să se călugărească

și mitropolitul

de atunci al Chievului, lov Boreţcehi. Fi făcut

dela” început arhimandrit și.pus în fruntea marei

lavre Pecersca (lavra
* clarată: de patriarhie

din peșteră) 'dela Chiev,de-.
ca stavropighie, pentru ao

smulge din mâna uniţilor.: La doi ani după călugărirea sa, Petru Movilă obțină din' partea

13
pe

titlul

constantinopolitane.

„ patriarhiei

de

exârh

care, în aceste părţi.de luptă a ortoa

patriarhal,

aoxiei cu catolicismul, îi dădeă o situaţie ex. . cepțională. Pentru a: aveă cărţi bisericești, nein_ fHuenţatdee uniţi, Petru Movilă înființă în Chiev

din

o tipografie,

care ieșiră- mai multe

cărţi:

de” slujbă bisericească sau de învăţătură creştipentru

nească,

folosul

Rușilor,

cum

și al altor

în biserică limba slavonă,
“ortodoxi, cari.aveau
ca Românii. Multe din aceste, cărţi erau tipă-

rite după manuscrise, adunate din ţările române,

unde, pe atunci, în stat şi în biserică, slavona
eră limba oficială. Sub Pstru Movilă, Chievul
ales
ajunge, mai ales de când Petru Movilă e

mitropolit. în 1633, la o mare însemnătate. La
trebui

Chiev

să vină să învețe

meșteșugul tipa-

mea

ra

ie

Dai

N
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e
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“ rului călugărul grec, Meletie Macedoneanul, care
apoi, mergând în Țara-Românească, îndemnă pe
„Mateiu Basarab să înființeze în țară o tipou măgrafie, în care să se tipărească cărți pentr

vistie- rirea-numelui Voevodului, pentru. câștigul

irea
riei domnești, dar și pentru binele. şi întăr'Ţara
în
ortodoxiei. Acest . Meletie a și făcut
rafie,
tipog
o
Românească, anume: -la Govora,

care a fost-dată de Petru

Movilă, mitropolitul

se maChievului. Inrâurirea lui Petru Movilă dova.
- Mol
nifestă apoi și “asupra bisericii din
e Lupu,
Vasil
de
hi,
Tipografia, făcută la Trei-lerar
asupra
lă
Movi
i Petru
e datorită înrâuririlui
aam.
Varl
:
ovei
_mitropotitului de atuncial Mold
Treila
,
La şcoala înființată de. Vasile Lupu
e

N

;

Iu
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„Ierarhi, Petru Movilă trimise din Chiev
- Legăturile

lui Petru:

Movilă

:cu ţara şi

dascăli. |
biserica

„Moldovei

se văd mai

dela

(1642), la care. se aprobă

mărturisirea

El este-cel

mitropolit al -

Iași

ales din ţinerea sinodului

ortodoxă, întocmită de el, cum și din venirea
lui mai târziu la Iași și anume: în anul 1645,
când binecuvântă căsătoria Mariei, fiica lui Vasile Lupu, cu principele lituan, |. Radziwil. Petru
Movilă, întorsla Chiev, încetă din viață în anul"
următor: 1646, la 22 Dechemvrie, în vârstă
„= numai de 50 de ani. Fu îngropat, cu mare cinste,
. în lavră,

mai însemnat

Chievului,- pe care îl făcu nu

culfură' slavonă,

numai

centru de

ci și loc de renaștere,
.de

"rare a ortodoxiei amenințate,

|

|

apă-

.

* Pentru: a combate Și înlătură confesiunea
cal-

vină apărută la Geneva

sub numele lui -Lucaris,

pentru a apără şi fixăîn scris doctrina
ortodoxă, Petru Movilă compuse :o adevărată
„Măr-

lurisire ortodoxă“, care a şi fost aprobată
de un
sinod provincial al Rușilor'
din Polonia, ţinut, la Chiev, în anul 1640. Această mărturisire
este un
catehism pe larg, care, prin 261 de
întrebări şi

„Tăspunsuri, expune dogmele bisericii
ortodoxe ;
este împărțită în 3 părți, după cele
3 virtuți fun-

„ damentale “ale credinţeiși moralei
dinţa, speranţa şi dragostea. Aprobatcreştine : creă de sinodul
„rusesc din 1640, mărturisirea
ortodox
trimisă și patriarhiei din Constantinopol ă a fost
, care, în
acelaş

an (1640), ținuse

și ea un' sinod,

în care

6

confesiunea apărută

la Geneva sub numele lui

|
Lucaris fusese condamnată.
Paropolului,
Constantin
al
- Patriarhul de atunci

__tenie, înţelegându-se cu Petru Movilă, fu convocat

atunci, în anul 1642, sinodul dela laşi, al cărui

învățăturilor cal-

sz0p principal eră condamnarea

“ ine din confesiunea lui Ciril Lucaris. Sinodul s'a
ținut la lași: a) din cauză că Domnul de atunci - |
al Moldovei, Vasile Lupu, s'a oferit să poarte el
grijă de cheltuiala materială, pe care o reclamă
- ţinerea unui asemenea sinod; b)din cauză că la
Iaşi erau subt stăpânirea unui principe creştin-

.

ortodox (Chievul eră subt stăpânirea regilor ca- ,

tolici ai Poloniei ; Constantinopolul subt Sultanul
- +urcesc), Pe lângă ierarhii moldoveni, cari aveau
în frunte pe mitropolitul Varlaam, la acest sinod.

au participat ca delegaţi ai patriarhiei din Constantinopol, ieromonahul Meletie Sirigul, cel mai bun
teolog din Orient pe atunci, și Porfirie, tost mi-

tropolit al Niceei.. Petru -Movilă trimise şi el 3
delegaţi : pe Isaia: Trofimovici, egumenul mânăsne Iosif Cononovici, rectorul colei
- Nicolski,
tiri

7

__

„iului din Chiev şi egumenul mânăstirii Teofania .
și pe Ignatie -Oxenovici, predicator, La. dreptul
vorbind, sinodul dela Iași nu este un sinod moldovenesc, ci un. sinod al bisericii ortodoxe, ţinut
" mumai pe pământ moldovenesc. Mărturisirea ortodoxă

a lui Petru Movilă,

rigul, într'o traducere

dată lui Meletie Si-

latină,

fu prelucrată

acesta. Discuţiunile ţinură,la sinodul

de

din Iaşi,

rtrei luni de zile; din cauză că delegaţii patria
SS

N

>
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hiei nu se prea înțelegeau cu ai lui Petru Movilă : pe când cei dela Constantinopol voiau numai
decât: osândirea

lui

Ciril Lucaris, cei dela Chiev

țineau să fie înfăţişate capitolele. calvine ale lui
Ciril Lucaris ca o' lucrare apocrifă, și cereau ca
să-se

aprobe neapărat „Mărturisirea

ortodoxă“

lui Petru Movilă, scriere, în care:Grecii
— ambițioși că o asemenea lucrare 'vine dela 'Ruşi

"Şi

nu dela

ei, cari 'se. considerau ca

a

primii sus-

ținători ai ortodoxiei— vedeau o lucrare cu gre-

şeli, neajunsuri: Totuş mărturisirea ortodoxă a
lui Petru Movilă, corectată, pe alocurea, la sinod
„de Meletie Sirigul, fu dusă de acesta la Constantinopol: şi în anul următor (1643) fi întărită
_ Printr'o. gramată patriarhală, dându-i-se titlul de::
"Opofotos Euohorta. Pe urmă Și ceilalți patriarhi orien-

tali întăriră cartea. In redacția grecească însă
cartea nu apără decât în anul 1662, șI fu tipărită la' Amsterdam. Petru Movilă însă o publică în rusește, 'prescurtată, Ia Chiev, în 1645,
subt titlulde „Corp :de învățătură-pe scurte.
Di limba grecească ; Mărturisirea ortodoxă“
a
fost-tradusă în româneşte de logofătul Radu
Greceanu

și tipărită la Buzău în 1692. O altă ediție “

românească

a mărturisirii ortodoxe

s'a făcut în

1745, la București, 'Subt mitropolitul

In

anul

1699; confesiune

noi tipărită

ortodoxă

Neofit LI.

a fost

și la

în limba greceascde:
ă Antim... Ivireanul la Snagov. In 1844 mărtur
isirea ortodoxă
a fost din nou tradusă în român
ește, din ru
sește de arhimandritul Filaret
Scriban şi a fost

tipărită la mânăstirea

Neamţu;

a fost manual

didactic pentru seminarii. După traducerea aceasta E
Sau făcut mai: multe ediţii : unele tipărite cu
litere latine, iarăș pentru.uzul seminariilor. Tot

a fost în-

ca manual didactic pentru seminarii

dr.
trebuinţată și o ediţie publicată de răposatul
Barbu Constantinescu, la București, în anul 1872,

- Actualmente . este întrebuințată : în biserica r0mână ediţia . oficială a „mărturisirii ortodoxe“,
făcută de sf, Sinod al bisericii ortodoxe autocefale române.

.
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Influenţa slavonismului şi a elenismului în biserică,
în limba şi literatura bisericească. Traducerea
de cărţi şi pravile bisericeşti în româneşte.

Influenţa slavonă, pornind

“garilor, începe, cum

“asupra

biserici

am

dela biserica "Bul-

văzut, -să

-

se exercite

românești, întâiaş dată prin se-

.

introcololeal X-lea—XI-lea. Ea are ca rezultat că
la

ducerea

limbii slavone în

slujba

bisericeas

influRomâni. Din acest timp și dela această
a”
tă:
unţi
amăn
mai
ență - datează și cunoașterea
ceva
ţie
niza
orga
ritualului bisericesc, precumşi O
mai

complectă

pe tereiul

bisericesc.

Influenţa

şi al XI-lea,
- slavă, începută în secolele al X-lea
al XIII-lea.
se “continuă și în secolile al XII-lea şi
se resimtă
„In .socolul al XIV-iea începe să

venită
asupra bisericii românești și O influenţă,

-

-

78

- dela - biserica greacă
* Această
,
influenţă, manifestându-se în pătura sau sferele înalte ale bisericii, are, în primul rând,ca efect, desăvârșirea organizării noastre bisericești, punerea ierarhiei pe baze canonice ; în al doilea rând, din
această influență ne vin și modele de construirea
bisericilor: în stil curat bizantin, precum. și o bogată terminologie bisericească grecească (episcop,
protopop, liturghie, evanghelie, aghiasmă,
etc,).

Tot din această

influență a bisericii greceşti veni,

la începutul secoluluial “XVI-lea, reorganizarea

„ bisericii din

Țara-Românească,

statornicirea ie-

rarhiei, făcută de expatriarhul Nifon.

:
Simultan însă cu influența venită dela biserica

greacă, se întâlneşte în secolul al XIV-lea și
în cele
următoare — mergând paralel cu
cea grecească — ŞI 0 influență venită dela biserica:
Slavă (delaa
Sârbilor însă acum ; .căci aceştia aveau
în acest

timp organizare polițică

și biseric

Este o deosebire fundamentală întreească solidă).
aceste doui
influențe
: pe când

cea

venită

dela biserica

cească, porneăde departe, eră -intermitentgre:
ă,se
manifestă numai

în sferele înalte Și
„de tendinţe de cucerire bisericeascănu eră străină
; cea venită
dela biserica slavă (a Sârbilor),
eră mai de aproape
„ȘI Prin urmare, aproape continuă ;.se
manifestă

în stratelede jos, îndreptându-se

- tului Şi bisericii din sat, şi
eră

asupra preo-

cu totul străină

de tendința unei cuceriri bisericeşti. Această din
urmă influență repreze
ntată prin Nicodim

şi prin
cei veniţi cu el și după el, are drept urmare
4

” introducerea

călugărismului

la noi,

construirea

celor dintâi mânăstiri, din cari apoi pornind
vugării făcură. şi altele, răspândirea luminii
cartea slavonă, cultivată în aceste mânăstiri,
_—. torarea şi apărarea săracilor, nevoiașilor și

căprin
aju- .
nă- - -

- păstuiţilor; în fine, dela această influenţă ne vin
şi modelele unora din bisericile . noastre vechi,

-

însă tde meşfăcute.în stil bizantin, . modifica
terii slavi. Dela această, influenţă vine și înflocare se vădeşte prin
— ă
ritoarea cultură slav
numeroasele manuscrise vechi slavone — sălăș-

“ tuită —

fiind fugărită de Turci de peste Dunăre —
secolul

în
. moldovenești

în cele .

deosebire

în mânăstirile româneşti,cu

al XV-lea.

părituri slavone la noi, cași vlădicii

Primele

ti-

"Țării-Ro-

mâneşti dela începutul secolului al XV-lea (Ma-

xim, Macarie) ni sunt daţi tot de această influenţă, care acum, la începutul secoluluial XVI-lea,
reorganizează mânaăstirile Țării-Românaști, ridică
nivelul vieţii morale și în genere al celei bisericești. Cărturăria slavonă din secolul al XVI-lea, .
Macarie, învățatul
fructul acestei in:

reprezentată mai ales. prin
episcop al Romanului, este

fluenţe slave.. In secolul al XVII-lea, când, cum
influenţa: grecească
am 'văzut, cresc foarte mult
A
când, pe lângă
ne,
româ
e
ţăril
_în biserica.şi
aceasta,

prin clericii cărturari

manifestă şi-o direcție

din acest timp, se

românească în biserică,

influența slavă — ne -mai fiind. susţinută

și ali-

lă şi mientată decât dela Chievul lui Petru Movi de.
aceasta

numai

pe

timpul

păstoriei
!

>

sale —

-

căzu

cu

pași

răpezi.

Clericii cunoscători

de sla-

.voneşte devin acum din ce în ce mai rari, fiindcă
nu se mai găsi apoi'niciun centru, care să ali-

menteze cultura

slavă, și din

care să vină re:

prezentanţi ai ei. De. aceia limba oficială „a statului și a bisericii e din-ce în mai: puţin cunoscută; în jumătatea a doua a secolului al

XVII-lea este scoasă cu totul din. cancelariile
domnești, iar în prima jumătate a secolului
al

XVIII-lea și din slujba

îndelungat

de influenţă

bisericească.

bisericii române a rămas

„0

mulțime

a

de cuvinte,

Din timpul

slavonismului

în limba
de

asupra

bisericească

termeni

slavi,

cari

„Rici până azi nu au putut fi desrădăcinaţi
cu
totui din biserică; . Literatura bisericească
a fost,
tot prin

această

influență

a slavonismului,

-îmbogăţită mai -întâiu cu diferite cărți
de
slujbă
și
- de cetire în Sslavonește, dar: în
manuscrise ; pe

urmă,

după

născocirea

tiparului,

cu-0o

mulțime
de cărţi slavonești.
(de slujbă sau de cetire) tipărite.: Manuscrisele
și cărţile. acestea slavone;
traduse în românește, au ajutat
apoi la îmboSățirea „lițeraturi
i

bisericești româneşti.

La slăbirea şi

nismului

în- urmă

la învingerea

la noi a contribuit,

parte, curentul,

influenţa

în cea

grecească,

mai

slavo- !
mare

care

prin :
ierarhie câștigase, de mai.
înainte vreme, teren. „Acum în. secolul al XVII-lea
câştigă și .mai mult
ȘI se
manifestă

mai aies

Prin:

venirea

»„ TOȘI clerici -greci la noi, cum și prin a numeînchinarea
din 'ce în «ce a.
măi
e

multor” mânăstiri.

Cu

Creș-

-

Si

Pa

i

(7.

i

!
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influenţei greceşti” în biserica română. și!

_terea

limba bisericească, terminologia este îmbogăţită .

ET

-cu multe

de origine greacă.

cuvinte

Grecii,

ti-

părind numeroase cărţi de slujbăşi de învăţă- .
tură bisericească la noi, au dat ocazie âlor noştri
ca să cunoască

și mai bine

- s'au servit,

atunci, când

în

şi mai

de aproape

bisericești. De aceste

“normele, rânduelile

cea mai

au dat în

cărți

mare. parte, “Românii

-

rGmânește cărţile bise-

'riceşti ; originalelor grecești mai mult decât celor
slavoneşti s'au. adresat ei, când a fost să îm“bogăţească literatura bisericească în româneşte.

"De

lupta dintre grecism

(În biserică)

şi sla-

vonism — acesta din .urmă însuflețit pentru pu-.
un nou țină vreme sub Petru Movilă — profită
- curent.care se ivi atunci în biserica și în țările
| române: curentul românesc, care se manifestă.

prin aceea: că, din acest timp, încep să se tipă- |
rească, în țările române; de oameni ai bisericii,
?.
cărţi bisericești în româneşte. Prin urmare, din
bise- ciocnirea slavonismului și a grecismului
picesc la noi profita limba şi literatura biseri
cească

românească,

care

începu

din

acest timp,

fără
să se înavuțească cu cărți românești, cari
că,
iceas
biser
a fi numai .decât cărți de slujbă
rocarte
iu
dintâ
au.un cuprins bisericesc. Cea
mânească,

tipărită în: Țara-Românească,

o

este

dela Gocolecţiune de legi bisericești, € Pravila
ilor rovora, tipărită în--1640,. şi adresată cleric

urmă Ca_mâni din toate părțile, -După aceasta
tipografia
Din.
.
altele
zania (între 1642—44) şi
6

.

-

aa

„A

dela Trei-lerarhi ieși, în 1648, prima „Carte românească de învățătură“, - o cazanie tălmăcită
în românește de mitropolitul Varlaam ; în 1644
apăru „Șapte Taine“, iar în. 1646 o.altă Carte
românească de învăfătură, aceasta e! o pravilă,
nu cazanie ca. prima.
Notă. - Cu privire la aceste dintâi cărți se făcea până

acum” de curând o confuzie, care azi trebuie înlăturată:
anume se credea că, de oarece cele dintâi cărţi româneşti au un cuprins bisericesc, apoi în acest timp, timpul.
„lui Mateiu Basarab şi Vasile Lupu, s'a introdus limba
română în. slujba bisericească. Lucrul însă nu e -așă !
Cărţile, cari se tipăresc -pe vremea lui Mateiu Basarab

şi Vasile Lupu,
nu

sunt cărți

de cele trebuitoare

cu

pentru

cuprins bisericesc, dar

slujba

bisericească ; ele

sunt pravile, cazanii, cari se citesc mai
de bisersau
ică,
afară de timpul slujbei

mult în atară
bisericeşti.

Scopul urmărit prin, aceste cărţi eră de

a pune

în mâna creștinilor mijlocul de a se lumină
su-- fletește, de a se instrui creștinește și de a
se feri

"de rătăcirile eretice, calvine îndeosebi.
“În jumătătea a doua a secolului
se tipăresc și alte cărți românești

al XVII-lea cu cuprins

bisericesc. Așă : în Țara-Românească, avem
Prasau Indreptarea' legii “tipărită la
Târgovişte, în 1652, Și tradusă din
grecește de
Daniil »
vila cea mare

Panoneanul, ; avem

tipărită în

București,

Ungrovlahiei,

Varlaam,

„Cheia Infelesului“

la 1678,
care

puse

de

i-se

tradin rusește ; Liturghia în. 1780,
—
în
care
“numai regul

„duse

*

de -- mitropolitul

ile de“ tipic sunt în româneșt
e, Evan-

|
|.

”

pa
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Do a

a

mie

ana

a ani e E

“ ghelia în 1682, Apostolulîn 1683, câteş treleîn

„pe vremea mitropolitului Teodosie —In fine,
-1688, apara Biblia în românește, tradusă de un comitet de învăţaţi pe vremea lui Şerban Cantacuzino şi din această cauză numită „Biblia
lui Șerban“ ; e menită Românilor din toate păr-

ţile ; Mărturisirea ortodoxă, tipărită la Buzău
Sa
ae
în 1692 etc., etc..
In Moldova.avem,

în a doua jumătate

a se-

colului al XVII-lea tipăriturile “vestitului mitro-

polit «al Moldovei Dosofteiu — despre care va fi
vorba

mai jos — tipărituri prin care se continuă

aceiaş tendință, se
a lumină adică

urmăreşte

pe Moldoveni

acelaș scop: de -

prin cartea bise-

ricească, Dosofteiu, pe lângă laici, voi să lumineze și pe clerici, cari nu erau cine ştie cât de învățați pe acest timp:

XI

Aerarhii literați mai însemnați din secolul al XVII-lea:
| Mitropoliţi Teofil şi Ştefan a! Ungrovlahiei. Varlaam
al Moldovei.

Intre. niiropoliţii” români
a secolului

-

din prima. jumătate

al XVil-lea, - cu merite

pentru lite-

în primul
ratuia românească, trebuie să punem
omâneşti.
rând pe Mitropolitul Teofil al “Țării-R
itul seNăscut, probabil în Oltenia, către sfârş
ăr și
călug
u
întâi
mai
i
a
m
„colului al XVI-lea, fusese

. .

a4.

apoi egumen
Vâlcii,

în care

la mânăstirea Bistriţa
calitate

scăpă

(în judeţul

moaştele sfântului

Grigorie de profanare dinaintea unei năvăliri a
oștirii ungurești. Ajungând apoi episcop al Râm-

“nicului, avă'rol

politic . însemnat

la urcarea

lui

Mateiu Băsarab. pe. scaunul ţării. Ca episcop
al
Râmnicului mai avu rol cultural: puse să se scrie
„ în româneşte pe: odoare
pe le
cari,le dăruiă la
"Bise

rici întrun timp, când tradiţia limbii slavone |

eră destul de puternică la noi ; la îndemnul
Teofil,

călugărul

Mihail:

Moxalie

prefăcu

lui

în O

mânește un cronograf cu ştiri din
analele
bești, bulgărești, precum și cu știri refer sâritoare

“la ţările române.și un nomocanon,
care se tipări apoi; în 1640 și e cunoscut
sub numele
„de „Pravila cea mică“ sau „Pravila dela
Govora“

În- ariul 1637 Teofil, distingânău-se
prn me:
ritele sale, ajunse mitropolit al Țări
i-Româneşti.
Fu întrebuințat de Mateiu Basarab
în misiuni
diplomatice. Păstori, ca mitropolit
până în anul
1648. ÎN
A
a
“Sub

păstoria -lui Teofil „se tipări

ră în '"Țara-Românească cele. dintâi cărţi româneşti
:
Pravi
la dela Govora
e tradusă la îndemnul lui ; la
îndem
„monahul Silvestru în 1642 la Govor nul lui tipări iero=
a (o cazanie)=,, Evan_ ghelia Învățătoare“ tot așă
apărură şi alte cărţi,

Teofil este în istoria

române

unul dintre cei

culturii și a bisericii

dintâi ctitori ai scrisului

“Şi tipăritului în românește.
Mitropolitul Ştefan

a

(1648 — 1668), născut în
'

-

=

.

”

a

- satul Costeşti (judeţul Argeş) din părinţi țărani,
va fi- intrat de” timpuriu în mânăstirea Cozia (poate prin Cotmeana. Argeşului)
făcut puţina cărturărie a timpului

și aci va fi
(slavonă). AN

priri în-

“ învăţat însă. şi greceşte. Distingându-se,
-_“văţătura

Ştefan

zăului.

sa, cum şi .prin calităţile sale sufleteşti,

în anul

fu ales,

Se îngriji de soarta

întrerupere

prin anii

-

al Bu-

1537. - episcop

acestei episcopii, care

ajunsese într'o stare rea. Fu
credere al lui Mateiu Băsarab:
moartea lui Teofil, Ștefan fi
Țării-Româneşti şi păstori —
-

Bi

şi el om .de înIn anul 1648, la
aleș mitropolit al
afară. ds o mică

1653 — 1656, când scaunul

_fă ocupat de altul— până în anul 1668, când
murind, fă îngropat îi” mitropolia din Târgovişte.
Trăind pe vremea când curentul şi influența
grecească se .întăriă la noi, mitropolitul Ştefan e”

— printre 'cei cari se luptă în contra
mentului

grecesc în biserică : ia parte

sfat de sub Mateiu

intrarea călugărilor

' litul Ștefan

întăririi. elela marele

Basarab, în care se interzice
greci în mânăstiri ; mitropo-

e alături de Cantacuzini : aceștia sunt

contra străicapii boerilor 'de țară, -cari luptă în
_

.]
nilor -(greci).
sale rezidența mitropolitană
i
orie
păst
"In timpul
ru

se mută

dela “Târgovişte

la București.

Pent

la biserica ,
scurtă vreme mitropolia- fă adăpostită
rica

la bise
“ sfântul Gheorghe-vechiu ; iar dela 1665 pe dealul
vod
Voe
an
făcută de Constaritin Şerb
această bi:
or din marginea Bucureștilor. La
viil

—

serică

se află și astăzi mitropolia. .

m.
bani

.

N
rr

p-

„8
2
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Meritul de căpetenie însă al mitropolitului Ștefan e pe terenul

cultural (literar), făcând, cași antece-

„ sorul său Teofil, să fie cultivată cartea românească.

„In timpul păstoriei sale fură tipărit
. diferite
e
cărţi
„româneşti. Cea dintâiu este .Pogribania preoților mireni“ (tipărită în 1650); prin ea se înlesniă preoţilor
necărturari (de slavoneşte) cetirea rugăciunilor ce se
zic la îngroparea preoţilor mireni. In. 1651 apăru la Târgovişte Mistirio -(sacrament), carte tipărită de mitropolitul Ştefan cu scopul' de a lumină! pe preoții săi
în privinţa tainelor bisericii ; vorbeşte însă aci numai
despre două taine: bGtezul şi ungerea cu sf. mir, dând
instrucțiuni preoţilor şi punând pentru ei tipicul în
limba română, molitvele însă lăsându-le tot în slavoneşte,

Ceeace

mai

lucrase

mitropolitul

Ștefan şi despre

pravilă să se fi observat la judecăţile

bisericeşti. Tot

-

celelalte 5 taine a rămas în manuscris. In 1652 apare
- Pravila cea mare tipărită iârăş cu cheltueala mitropo- _
litului Ştefar, care pusese pe Daniil Andreian „Panonianul“ să o traducă; cu scopul dea da norme,
reguli de organizație, superioare datinii străvechi a
Românilor. Lucrarea a rămas însă tără influență, fără,
efect asupra vieţii civile a' Românilor depe vremi, în
care a predominat tot datina; poate însă că această
.
în

1652

și tot

cu

cheltueala

mitropolitului

Ştefan

se
tipăriă o Târnosanie, sau cartea depe care se
făceă sfințirea
bisericilor cu

scopul

de

a dă

preoților

necărturari
(de slovonește) ocazia și puti
nţa:
de
a
cunoaşte
și în" țelege slujba sfințirii bisericii... Cartea:

în româneşte

şi e însemnată

dintâiu cartede slujbă
de toate zilele, fiindcă

e în întregime
prin aceea că este cea

bisericească—nu însă din cea
sfințirile de biserici nu se fac

decât la ani sau zeci de ani —
pusă pe o altă limbă,
„decât cele îndătinate în răsăritul.
Europei la serviciul
divin, de un
mitropolit

ortodox,

ATEI TI
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în româneşte
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„Crezul“.-.

„Mitropolitul Varlaam (1632—1653) al Moldovei caşi contimporanul său (Ștefan) din Țara- *
- Românească, s'a ridicat din popor. Născut.în - 3
de ţăran sau cel mult
părţile Putnei, eră fecior
iu în mânăstirea
timpur
de
de răzeş. A intrat
ui al XVII-lea
secolul
_Secul, făcută la: începutul
de Nestor Ureche ; fi probabil printre cei dintâi

mânăstirii Secul : la 1610 eră egumen. În această
calitate umblă prin țări străine şi făcu cuno-“ştințăcu oamenii, bisericeşti însemnați ai tim- .
pului, Așă, se duse.la Chiev-și făcu cunoștință
,
“cu Petru Movilă. Aci, la Chiev, Varlaam văzu
şcoalași tipografia, făcute de Petru Movilă și,
probabil, din acest timp 'se născu în el dorința
de a întroduce și în patria sa aceste -mijloace '
de cultură; poate că Varlaam -a și rămas aci
mai
şi
ă
rșeasc
o bucată de timp ca să se desăvâ
mult

în cartea

bisericească-ortodoxă, ca

să cu-

și mai -- noască nieșteșugul tiparului şi să înveţe
Petru
bine slavona. Datorită cunoștinței sale cu
Movilă,

.

A

călugări ai actstei mânăstiri. In această. mânăstire şi a .făcut el învăţătura; aci a căpă_tat îndemnare caligrafică; aci sa născut în el
dorința de a ceti și scrie. Om priceput, har-"nic, îndemănatec, ajunse în curând egumen âl

|

mmm va

a

Mitropolitul Ştefan e. cel dintâiu care traduse

|

pm

.

care l-a susţinut

desigur,

şi. mulţumită

m, din
ştiinţei și însușirilor sale deosebite, Varlaa
în
simplu

anul

egumen

al

mânăstirii

1632, deadreptul

Secul,

pe scaunul

ajunse,

mitropolitan,

a

„88

" trecând astfel'înaintea celorlalţi trei episcopi
doveni de atunci. Mitropolitul Varlaame
de încredere al lui. Vasile Lupu, care îl
- buinţează în diferite niisiuni diplomatice. In
când încetă domnia

păstoria

mol:
.omul
între1653,

lui: Vasile Lupu; - încetă și

mitropolitului. Varlaam,

care se retrase .

în mânăstirea Secul, de unde pornise, și unde
acum, în pacea și liniştea vieţii de mânăstire,

mai

trăi până în anul 1657, când muri

gropat în această

mânăstire,
sub

și. fă în-

piatra

pe care

şi-o pregătise el: fiind încă în viaţă. Averea

sa o

lăsă mânăstirii Secul. -In această mârăstire se
„păstrează câteva--lucruri, cari au aparținut mi:

tropolitului Varlaam : o.liturghie slavonă, un epi-

tahil şi un

sacos.

Bucurându-se

a.

i

de încrederea

a

lui Vasile

Lupu,

Varlaam mijloci și scoase dela domnie un hrisov,
prin care preoții erau

ari

scutiți de toate dările pe

ie plăteau țăranii,.rămânând ca să plătească

numai

„Care

darea

lor

autoritatea

preoțească ; un

alt hrisov, prin

judecătorească a episcopilor

şi a

mitropoliților eră întinsă asupra preoţilor,în toate
vinile,

în cari aceștia ar

fi căzut,

afară de 'omu-

cidere, care aveă să fie judecată de către Domn,
Meritul de căpetenieal mitropolitului

e -a) că

românesc,

tipografia

fondată

de

Vasile

lași b) că a tipărit cărţi românești.
Cazan
Si

Varlaam

a ştiu să- întrebuinţeze, în scop cultural

întocmise, după

col art e
detii

pro oii
Ja

Lupu

|

în

diferite cărți. slavonești, o

aInOasă limbă românească : stil
de
graiul românesc (popular),

ii
4:

i.

„89.
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cuse între:
cum numai unul care.se născuse,şi petre
anul 1643:
în
lași
la
tă
tipări
Fu
țărani puteă să scrie.
la Dumi-. având titlul: „Carte românească de învățătură
la sfinți
şi
i
ăteșt
împăr
necele preste an și la praznice
părţile
toate
în
ndit
răspâ
s'a
ta
mari“. Cartea aceas
nie,
sfinţe
mare
cu
românimei. 'A fost şi e încă păstrată
bănăşi
i
eneşt
ardel
.
e
părțil
până în. zilele noastre, în
.
popoîncă
e
citeșt
mai
se
astăzi
şi.
ţene, în cari părţi

rului Dumineca şi sărbătoarea în biserică:

.

unsurile:
Altă lucrare a mitropolitului Varlaam : „Răsp în Țara-- .
Sale
i
duceri
ocazia
la cătehismul calvinesc“. Cu
în misiune di-:
Românească — trimis de Vasile Lupu
|
anul
plomatică la Mateiu Basarab—în
rel
Năstu
şte
cunosc pe logofătul "Udri

natul lui Mateiu Basarab.

1644, Variaam
Herăscu, cum-

La acest boier învățat şi bun

găsi un catehism
“cunoscător de slavoneşte, Varlaam
îl ceru, hotăcare
pe
al,
“Arde
în
calvinesc,. tipărit
inse în el.
„cupr
cele
răspundă pe scurt la

Ra
pn get

at

in

a
a Ar EU

a PATIT TIT a CI

A

ZI Te

ai

ra

" rându-se să
Declarându-l
laam

alcătui”

„Răspunsurile“:

sale, în

cari,

în

contra

ea. preoţilor după.
calvinilor, apără maslul, “neînsurar
elor.
şi al pa icoan
lor
sfinţi
l
cultu
x...
.
moartea . primei soţii,
.
şi nu
ă
ogic
teol
de erudiție.
“Este, prin urmare, o carte
_:.
nia.
caza
eră
cum
i,
e destinată maselor. poporulu
,
tipar
la
aam
Varl
O altă carte, dată de mitropoittul ţat boier moldo-.
învă
un
de
.
eşte
grec
din/
dar tradusă
: Șapte taine a bivean de-atunci, logofătul Istratie ul tipăririi acestei,
. Scop
sericii“, apărută.în anul 1644 ților şi apoi și credin-:
preo
iu
întâ
ri
lămu
a
de
cărţi eră
cum şi de a-i feri.
. cioșilor tainele bisericii ortodoxe,
de

rătăcirile - calvine.

Prin

-

„plin de otravă și moarte sulletească“, Var=

|

cărţile româneşti

e.

din timpul

,

-

mitropoli-

se făcu începutul
ţilor Teofil, Ștefan și Varlaam,
aura ro- .
şi. cult
limb
unei

strânse legături, între

b ocrotirea bisericii.
mânească la adăpostul şi s

O

XI
ă Mitropolitul Dosofteiu _”

Nu se

cunoaște, -cu siguranță, locul

„nașterii -sale.

Se poate:

şi timpul

presupune : însă că sa

„născut între anii 1620 — 1625 ;
căci în 1658, când
„ajunge episcop, trebuiă să aibă
circa 85-40 de
„„ „“-ani. Din botez se numiă
Dimitrie. Nu e pe. deplin
stabilit, dacă familia, din care
se trăgeă, eră de
origine moldovenească sau stră
ină ; ascendenții
mitropolitului Dosofteiu se
nia, ocupându-se cu negoţul -aşezaseră în Polo; părinţii lui veniră
și se: stabiliră, tot ca neg
ustori, în “Moldova;
erau însă puşi (la dări) sau
'se socoteau ei printre
mazâli, =.
Nu e exclusă posibilitate
a ca Dosofteiu să se e
fi: dus și să fi învăţat;
o bucată de timp, carte,
- :
la școlile din Polonia ;.
Căci, pe. lângă limba sla-

al Romanului unde ar în anul următor. episcop
păstori până-în anul
când. ajunse
1671,
mitropolit

a] Mold ovei.

Pe

atunci:

a

a

|

'91

E

A Sg Zainea

ot

„ Polonii aveau 'răsboiu cu Turcii şi mulţi Moldovei vedeau în Poloni nişte mântuitoride sub

dominaţiunea turcească.

Domnul

de . atunci al

Moldovei, Ştefan Petriceico- Vodă, trecu de partea
N

ă

a
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Polonilor. Alături de el fi şi mitropolitul Dosofteiu. Polonii fiind însă învinși, Domnul și mitropolitul trebuiră să fugă în Polonia, în 1673.
Turcii puseră alt Domn, care aduse, în locul

„-lui Dosofteiu, ca

mltropolit,

pe Teodosie epis-

„-copul Romanului. Dosofteiu însă nu rămase mult
peste hotar. In 1675 se întoarse iarăș în Moldova, adăpostindu-se la mânăstirea sf.Sava din Iași,
unde eră apărat de autoritatea patriarhului le„rusalimului, Dosofteiu, care se află atunci acolo.
„Pe la finele anului 1676 (sau începutul lui 1677)
Dosoftaiu ajunse, sub un nou Domn, iarăș pe
tronul mitropolitan și păstori acum în anul 1686,
când fu luat prizonier.
de regele Poloniei, So- -

bieschi — care .luptând în contra Tureilor,. năoaste polonă în Moldova — dus
Polonia și anume :'îă oraşul Zolkiev (în Galiţia'în .

Vălise cu

de astăzi), unde fuseseră. duse-și moaştele sfân--

tului loan cel nou, precum și odoarele, actele
mitropoliei Moldovei. In acest oraş_trăi mitro-

„Politul Dosofteiu, în sărăcie și năcazuri
—— ocupându-se totuș cu diferite lucrări traducer
i—

până în anul 1694...când încetă..
din. viaţă. Fu
„ingropat în' vre-o biserică de aci
şi apoi fu uitat.
Cât a fost.în Moldova îi plăceă
să trăiască
— depar
te

de zgomot, de alai și
„nești— în mânăstirile dela munte vanități ome, unde se în„deletniceă cu lucrările sale
literare.
“

In timpul păstoriei șale, preoţii asemenea

fură

Scutiţi, să. mai plătească dări la fel cu țăranii, și Ă
N

-

”

,
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sunt puși și acum sub jurisdicţia episcopală, ca
o
și pe vremea lui Varlaam.

Dosofteiu a avut darul' de a scrie versuri.

El a înzestrat Ca şi Varlaam, Moldova cu o
tipografie, în care el și-a tipărit din lucrările

sale. Se: deosebește însă de Varlaam,

-

„că- Varlaam

reprezintă curentul neaoș

prin aceea
românesc,

pe când Dosofteiu reprezintă și el un curent românesc, dar nu şi fără oarecare influență străină :
în chestii de dogme și de canoane, el se-află
sub inrăurirea patriarhului Ierusalimului, Dosof-

teiu/ Se mai deosebește de Variaam prin aceea
că Dosofteiu

pe româneşte

voiă să transpună

slujba bisericească, bazându se pe cuvintele apostolului- Pavel, pe cari le aduceau de obiceiu pro-_

ca fiecărui popor să i

testanţii, când . susțineu

înțe-

în limba

lui Dumnezeu

se pună cuvântul
leasă de el.

|

Meritul de căpetenie al mitropolitului Dosof- o

„ teiu e pe terenul literar-cultural, compunând,

cătuind sau, traducând

numeroase

“Cea dintâiu şi cea mai însemnată
politului

Dosolteiu

e

Psaltirea

în

al-

lucrări.

lucrare a mitroversuri,

mânăstirea Uniev din Polonia,în anul 1673.

tipărită în

La această -

lucrase „cu multă trudă“,
5 ani de zile: de la 1666

> carte mitropolitul Dosofteiu
precum ne:spune el însuș,

.

până la 1671. Dela introducerea retormei se luase în
. .Apus obiceiul de a traduce în limba poporului psalmii
la
i,
Francez
1a
„Așă. s'au făcut traduceri, în versuri,

„ Germani,

La

chanovschi
N

aceasta

Polonii învecinaţi cu Moldova, poetul Ko-

traduse

psalmii

în versuri.

Traducerea .

a servit de model mitropolitului Dosofteiu.
>

După

-
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ce dădeă mai întâiu în - „proză “sensul psalmilor, Dosofteiu făceă apoi. "versurile, „luptând cu. greutăţi mari,

fiindcă el deschideă drumul

în

această direcţie ; căci

ceeace se făcuse-până la el numai versuri, numai poezie
„nu se poate: numi. In psaltirea în versuri a lui Dosof_teiu,

pe

lângă

influenţa

metricii.

mai întâlneşte şi aceeaa
care, prin gura lăutarilor
transmitea

din

generaţie

savante,

greoaie, se.

poeziei populare românei,
sau a flăcăilor din sat, se
în

generaţie.

Din. poezia

pO-

pulară, Dosofteiu luă ritmul uşor, viciu, sprinten. La
versificarea psalmilor Dosofteiu procedă în felul ur-

„mMător:

din textul în

proză al psaltirii,

Dosofteiu luă

ideia sau motivul dominant, restul : amplificarea, forma,

în care îmbrăcă ideia, aparține lui Dosofteiu, In această
formă, în această amplificare, Dosofteju. se conduce de
sentimentele .sale față de religie, tață de biserică, față
de

ţară

și: de împrejurările. de atunci, de

datinile Şi as-

piraţiunile Românilor. Deaceea, în psalmii versificaţi de
Dosofteiu se -află o sumă de note din viaţa locală, din
viața Moldovenilor de atunci. In acești „psalmi cetitorul
întâlneşte sentimentele şi durerile patriotice şi creștine

ale autorului față de Moldova, întâlneşte comploturile,

conspiraţiile,
contra

ce se

patriei;

făceau

cruzimile

în ţară

și în afară,-dar în

răsboiului ; armele,

luptau

cu cari se

pe atunci Moldovenii: lancea, sabia, pușca,
Steagul, chiotul pe care-l dădea oştirea atunci, începând
lupta, şi punându-și - nădejdea in Dumnezeu. Se -vede
apoi

stima

către

Domn ; prezentul

de

atunci. destul de .

amar, destul de trist; iluzii, dorințe. pentru un viitor
mai bun : rodirea Pământului şi fructele țării.
Cu un
cuvânt, „mitropolitul Dosotteiu a localizat
Psaltirea, dân-

"95
.

__du-i colorit din. viaţa românească.

Deaceea a şi fost

foarte mult cetită şi gustată de contimporanii săi din
toate stările. De: mult ce au fost. cetiţi psalmit.lui Do-

“softeiu,

unii. au

populare,

cântece

devenit

cântece de

stea, ca, de pildă, psalmul. 47 :
Supusu-n&au gloate
. Şi limbile toate, “
-De ni-s sub picioare
„x
>

Limbile să salte,
Cu cântece 'nalte.
Să “strige ?n tărie .
“Glas

de bucurie,

Lăudând pre Domnul,
Să cânte-tot omul.

|

Limbi

Easte 'mpărat mare,
Și-și țăne cuvântul.

șie

sub soare,

Parte de moșie, .

-

_"Țara cea dorită, ...

“ Domnul easte tare,

- Preste tot pământul,

de pre

Alesu:și-au

.

“Car îipiuruită

Lui Iacov iubitul,

+

„= Gei

țăne

|
.:

.

-

cuvântul.

y

Prin psaltireă sa în versuri mitropolitul Dosofteiu este .
începătorul adevărat al poeziei românești.

A doua lucrare a mitropolitului Dosefteiu este Acațistul Năstătoarei de Dumnezeu, tradus din slavoneşte
în româneştede mitropolitul Dosofteiu şi tipărit tot la
Uniev în 1673. Insemnătatea acestei cărți stă în u aceea
pas
“că, a) prin ea se “face în Moldova cel diatâi
pentru ada

slujba bisericească în

limba înţeleasă

de

preoții necărturari (de slavoneşte) şi de popor; b) prin
de a dă
“ea se lasă a se vedeă gândul lui Dosofteiu

sluja bisericească în rsmâneşte,:

În a doua păstorie a sa, Dosofteiu reluă

riturilor sale. De data

aceasta însă el

şirul tipă-

făcu, cu ajuto-

rul lui. Duca-Vodă, tipografie

adusă în' Moldova

din

prin

„Acatist* Dosofteiu

pu-.

Moscova, cerând-o patriarhului Moscovei:
şi tipări, la Iași, în 1679, a treia lucrare :
zeeasca Liturghie, tradusă de Dosofteiu din
pentruca să înțeleagă, „toți cari nu "'nţeleg
sau eliniaşte“, adică toţi preoţii cari nu ştiau

limbile pomenite. Dacă

N,

.

Ioachim,
Dumnegrecește, .
sârbiaşte
una. din

-

ca
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a

mari părţi

încât în anul

să“

din slujbă :. st,

TINE

cele mai însemnate și mai

Aia

_sese pe românește o-parte “din slujbă, „destul. de mică
și care se face numai de câteva ori într'un an, prin
„Liturghie“, Dosofteiu prefăcii
- în româneşte una din

1683

trebui

se. dea o. nouă

pe

ediţie,

ce pe

aceașta

Pi

liturghie—în timpul căreia se săvârșește jertfa cea
fără
de sânge—e centrul întregei slu
” biseric
jbe
eşti, și” se
“săvârşeşte de foarte multe ori în cursul unui .an.
Cartea
îu așăde bine primită şi se răspândi. așă
de mult,

cu binecuvântarea patriarhului Alexandriei, care

se află pe atunci în Moldova.

a
|
|
_»
Altă lucrate a mitropolitului Dosoiteste
eiu
:: 4. Psal„tirea slavo-română, tipărităla Iași, în
1680. In prefața
"ei mitropolitul Dosotteiu, între "altele,
scr:.ie
„în biserică

mai

voia

mi-i Cinci! cuvinte

ca şi pre alți:să

'nvăţ; decât

tr'altă' limbă“, Fiecare

cu' mintea

să grăesc,

ziace mii de cuvinte în

pagină din! aceas

tă carte este
„împărțită în 2 coloane: pe cea din
stânga e textul
Slavon,.pe cea din- dreapta e tradu
cerea românească,
pe care o făcuse Dosofteiu şi care
îi servisede baza
la alcătuirea psaltirii în versuri,
sau mai bine zis, că
punct de plecare. S'ar puteă întreb
ă: „de ce: psaltire
slavo-română,
când

.

el

urmăreă,

văzurăm, introducerea limbii române în slujba cum
bise
rice
ască? E lucru .
„ştiut că inovațiile radicale, cari
tradiţie, „de. practica obișnuită a nuoame ţin socoteală „de
nilor, nu prind.
Când însă inovaţia pornește . dela
trad
iţie, dela practică,' adăogând la acestea ceea
ea prinde. Așă făcuse apoi şi ce este al său, atunci
Coresi, care; pe lângă
psaltirea română, dăduse
şi Dosofteiu,

voind

să

şi una 'slavo-română. Tot așă

împace

” judecăţile, cu direcţia n
ouă
Psaltire slavo-română.
:
"-

dată
Na

tradiția,

:practica,

de el,

tipări

pre-

această

_S5. Molitvănic. de "nţăles. lași,
1681. Prin această Ju
crare Dos
ofteiu transpune
osof!

parte din slujba bisericeascăîn ro mâneşte iarăș :0 mare
: la. botez, cununie,. în„_mormântare etc, La
finele cărți i. mitropolitul Dosofteiu
|
E

aa
>

4

+

|
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L

de el însuș, cum eo ru- adaogă: unele bucăţi alcătuite
găciune pentru ploaie,
el "singur,

în

ne spune

pe care a scris-o, cum

mânăstirea

Cetăţuia,

lunie 1673.

la 23

"6. Vieţile: Sfinţilor tipărite la Iaşi, între anii 1682—

1684, în 4 volume: In această lucrare Dosofteiu, traducând, în timp de mai mulţi ani, în româneşte, sinaxarele celor. 12 minee (slavonești și grecești), a reuşit
să descrie, destul de frumos, viaţa și să facă,:cu ta“lent poetic, portretele sfinţilor, punându-le înaintea clericilor şi poporuiui ca exemple vrednice. de urmat.
7. Un Octoih (laşi, 1683) din care s'a păstrat numai - .

câteva foi + poate ca această cartesă fi rămas

“minată.

neter-

In fine.

8. Paremiile” preste an (laşi, 1683) cuprinde bucăţile

din Vechiul Testament, "cari se. cetesc în -biserică .cu
„scopul.de a edifică moral-religios pe „credincioși. Prin

această lucrare, Dosofteiu a. urmărit tot scopul

în româneşte cetirile din biserică, ca-să

»

.
.

de a dă

le poată înțe-

de” cuprinsul
lege credincioşii :și să se folosească

lor.

“Prin cărțile sald, mitropolitul Dosofteiu a în-

deplinit una din cele mai
„lucrările

opere. În

însemnate

lui, nu avem numai

unele din

cele mai :

însemnate monumente de limba românească frumoasă

a timpului,

ci el,

traducând

și tipărind

— caşi
în românește cărți ' bisericești, a făcut
ca în
—
el
de
nte
dinai
“ceilalţi vlădici români

“cartea bisericească Români de atunci să aibă un mijloc de luminare, de instruire; iar prin trade slujbă bisericească”
ducerea și tipărirea cărților

ceilalți vlăîn românește, în deosebire de toți deschid
e cel
iu
Dosofte
orani,
"dici români contimp
dintâiu

drumul peatru naționalizarea slujbei bise-.

riceşti, punând-o pe -românește. Acesta e unul
din. cele mai însemnate merite ale'sale : el, trans-

.

Toma i

Piaf
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punând în româneşte slujba bisericească, a căutat

“apoi să o controleze, să o verifice după originalul grecesc, revizuind-o şi dând-o într'o formă
nouă. Ne fiind însă ajutat şi urmat de alţii, si-

lințele lui nu au prins, în acest tirhp în
dova, rădăcini adânci,

Mol-

XIII:
“Episcopul Mitrofan. — Mitropolitul „Teodosie
. Episcopul Mitrofan eră Român de origine. II!
„+ întâlnim mai: întâiu în mânăstirea Bisericani
(judeţul Neamţu), unde

monah. Încăde tânăr

„țări străine,

era călugăr,

apoi iero-

întreprinse. călătorii prin

ca să înveţe meșteșugul

tiparului.

„Nu putem ști cu siguranțăîn ce țară: în Rusia

Sau în Apus, dar că a călătorit, ca să. înveţe
„acest meşteșug, o spune chiar el“în una din pre„ feţele cărţilor ce a 'tipărit. Pe lângă meșteșugul
tiparului,

Mitrofan,

în călătoriile sale de

studii,

a mai învăţat şi limba grecească, precuinși
pe
cea slavonă. Cea dintâiu” manifestare a
sa pe.
terenul tipăriturilor are loc în 1680, la" Iaşi,
lurând

la tipărirea” psaltirii slavo-române a lui

„ Dosofteiu,

la care

el face pecetea,

şi rămânând

apoi „meșterul tiparelor“ și la . tipăr
itul: altor
cărți ale mitropolitului Dosofteiu,
Mitr
ofan e
apoi întemeietorul . celei dintâi tipog
rafii pentru
cărți

Duca

greceştiîn Orient, . făcută pe
Vodă,

cu

vremea lui

cheltueal a patriarhului -lerusali.
7

.
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mului,

de Mitrofan. în

Dosofteiu, și instalată

mânăstirea Cetăţuia (lângă Iaşi). Meritele ce-și .
câștigase prin tipăriturile ce făcuse, pe deoparte,
"iar. pedealta, sprijinul. mitropolitului: Dosofteiu,
al cărui tipograf fusese, îl ridicăîn anul 1683”
pe scaunul episcopal dela Huși, unde nu: păstori - *
decât până în anul 1686, când. vine expe- -.
diția lui. Sobieschi în Moldova şi când mitro- .
„poliul Dosofteiu fu prins şi dus în: Polonia. ,
ca să

Mitrofan,

să fugă

_ trebui

scape

de soarta

din. Moldova;

- "Țara-Românească, la Şerban

mitropolitului,

Cantacuzino,

-.-

în.

el se.refugie

apă-"

rătorul creștinătății. ortodoxe și încurajatorul ti-

păriturilor românești și grecești. La Curtea acestui
Domn se găsiă destul lucru pentru .fugarul
episcop,

tipograf.
fost meș.ter

1 se dădu condu-

sub domnia

lui “Brâncoveanu.

+

.

cerea tipografiei domnești 'din “Bucureşti şi supraveghit tipărirea Bibliei din 1688. Tot Mitrofan
este cel ce întemeit, şi în 'Țara-Românească, tipo-

- grafie grecească,

ac“, Distingându-se și în:“Ţara-Românească, prin căr- .
tivitatea sa desfășurată pe terenul tipăririi
ților,

Mitrofan - este

ales, în

1691,

episcop

al

când.
Buzăului, unde păstori până în anul 1705,
muri.

:

i

pa

al Buzăului,
Indată ce Mitrofan ajunse episcop
de
oraș tipografie,. servindu-se

" fondă în acest

cărţii și în colțul
sea ca să răspândească lumina
ui, vecină, cu .
Buzăul
a
eparhi
țară:
de
” acesta

- * Moldova,

de unde “el venise. „a

-

tipări la Buzău

.cărți

de

slujba

bisericească : în

cari -

însă! nu dă în româneşte decât “regulile de tipic, pa„remiile Şi sinaxarele — acestea 'din. urmă pe. temeiul”
„ lucrărilor
lui Dosofteiu ; rugăciunile toate însă, precum
şi toate cântările, au fost lăsate tot în 'slavoneşte. Aşă
e, mai: întâiu, un Triod (slavo-român) tipărit în 1697;
apoi sunticele J2-Minee, tipărite în anii 1698— 1699,
„” Colaborator la această monumentală operă a trecutului
nostru tipografic a fost Radu Greceanu. Tipăritor al acestei
lucrări e însuș episcopul Mitrofan, care este totdeodată și
autorul, care lucrase „cu mare sârguință
că şi noaptea o
am făcut-oîn unele vremi în loc de zi“. În prefață spune
că

preoții

nu înțelegeau slavona ; de aceea ; „orânduelile

bisericii nu se făcea deplin, nici vieţele sfinților.se citiă,
„ascult
„In

ătorii neînțelegând.
şi” prooroceştile: cetanii*.
1700 Mitrofan tipări. Octoihul, în care

de asemenea

numai tipicul fi dat în românește, restul cântărilor
mânând tot în Slavonește. In 1700 apare un Triod, răîn
„Care de aseme

nea numai tipicul, sinaxarele şi. paremiile
“Sunt în româneşte; cântările sunt. lăsate tot
în slavonește. Se poate 'ca și tradiţia slavonă să-l. fi
împedicat
de a pune pe româneşte cântările, dar se. poate
ca şi
greutatea de a potrivi cuvintele românești 'pe
melod
iile
” bisericeşti obişnuite să-l fi împedicat dela acest
pas, pe”
-„ care îl face abiă la începutul secolului
al:XVIII-lea mi„tropolitul Antim Ivireanul. In: Molitvelni
cul din 1699
— caşi în cel din 1701,— asemenea numa
i tipicul este
în românește, Tot astfel apără și Penticosta
rul în 1701.
Liturghia, apărutăla Buzău,în 1702, are
de-a
semenea
numai tipicul în româneşte. .
=

„ Asemănător cu episcopul Mitrofan din
de vedere al tipăririi cărţilor bisericeşti punctul.
cu regulile de tipic în românește, ase : numai
mănător cu

|

aia

în_ româneşte de Radu Greceanu.. După aceasta Mitrofan

m

„In această tipogratie apare mai întâiu în 1692,
„Provoslavnica Mărturisire“ a Imi Petru.Movilă, tradusă '

Î..d
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el şi din punctul de vedere al respectării tradiţiei

de slujbă bisericească în slavonește,— îngăduind însă numai ca evanghelia, apostolul și citaniile

să

se

mitropolitul

—este

româneşte

facă în

Țarii-Românești din acest timp, Teodosie.

Mitropolitul Teodoşie eră Ardelean de origine,

.

născutîn satul Veştem, din părţile Sibiului. Ve-.

“nise din. timpuriu în ţară:și se călugărise.în mânăstirea Cozia. Pe urmă ajunse egumen la mânăstirea Argeșului, de unde în anul 1668—

mitropolitului

după moartea

Ștefan, — ft ales

mitropolit al "Țării-Românești,
partida boerilor

de țară,în

-

fiind susţinut de

fruntea

cărora

erau

,

Cantacuziaii, Pe lângă această, între clericii de
atunci Teodosie 'eră mai detseamă: ştia -ceva

Jatineşte şi grecește, pe lângă puţin slavoneşte.
Nu eră un mare cărturar, dar eră un omecuo.

viață curată “și- animat de sentimente românești
„și creștinești. La sfinţirea sa. ca arhiereu rosti -

simbolul .credinţii în româneşte. Când, în' 1672,

veni ca Domn al Ţării-Românești, Grigorie Ghica,

dușmanul Cantacuzinilor, atunci și mitropolitul
Teodosie — partizanul acestora — este * depus,

fiind, probabil, caterisit

arhierei greci.

Caterisirea

presie : eră ceva nou în

întrun

sinod ținut

cu

aceasta făcii mare im-

alungarea, unui mitro-

polit din. scaun, “fiindcă până atunci un mitropolit sau fugeă peste hotar, sau își părăseă de
bunăvoie scaunul. Socotită. ca o calamitate, ca o perturbare în orânduiala și în datinile ierarhiei .
_

*

.
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„noastre, amintirea acestei
risire, trebuia

detronări, prin cate-

ştearsă ; de aceea

a şi fost

rupt

din ' „Condica. sfântă“ “actul de caterisirea lui |
Teodosie, şi de alegerea. și hirotonosirea mitro-. politului următor :, grecul: Dionisie. Mitropolitul
Teodosiefu surghinit la mânăstirea Tismana.
Ajungând însă, în, 1678, Domn al TȚării-Românești,

Șerban

bară.

Mitropolitul Teodosie fi chemat din locul

Cantacuzino,

lucrurile

se schim-

“său de surghiun (dela Tismana). Venind în București, el ceru să se facă judecată pentru scoatcrea lui nedreaptă din scaun. În 1679 se ţini
un sobor de arhierei,în București, unde veniră
şi 2 delegaţi ai patriarhiei din Constantinopol.

Soborul acesta' declară

pe Teodosie

nevinovat

şi hotărăște: să-i se fedeă scaunul mitropolitan.
Teodosie păstori apoi nesupărat de nimeni până

„în anul 1708, când, după o boală lungă și grea,
muri și ft înmormântat

„curești,

la spatele

la mitropolia

altarului, unde

se

din Buvede

Și se

poate citi și până aziinscripția de pe mormân-.

„tul său...
=
Mitropolitul Teodosie a fost un om iubitor de
neamul nostru. Intr'o prefață iscălită de el, dar
„scrisă,

probabil, sub

influența

învățatului

boier,

stolnicul Constantin: Cantacuzino, Teodosie deplânge soarta, starea ce rea, în. care se află pe.
"atunci neamul românesc. “Teodosie a luat apoi
parte şi la mișcarea cultu rală-literară a timpului
său. Continuând direcția cția dată
«
de antecesori
săi:
i -.

Teofil şi Ștefan, şi urmând. și îndemnului venit
i

3
-
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,

dela stolnicul Constantin Cantacuzino, Teodosie
a
tipări mai multe cărți.
care
Așă tipări în 1680 la Bucureşti o Liturghie, în
restul e

insă numai regulile de tipic sunt româneşte, une pe
o prep
în slavoneşte: -„iar liturghia toată a
vrut, nice am
am
nice
mută,
o
a
şi
ră
noast
limba
se mai tiosie
Teod
lui
iei
cutezat“. In timpul păstor
olul la - ;
Apost
1682,
la
helia
Evang
eşte
păresc în român
1683,

de Şerban

se împart

Cantacuzino.şi

lă

în dar

dar şi pentru
biserici ; sunt şi pentru slujba bisericească, lui Şerban
a
a fi citite de credincioşi, “Apoi e Bibli
politul Teodosie .
„ Cantacuzino din. 1688. In fine; mitro
ilor pe scurt. .
preoț
ătura
Invăţ
tipări.la Buzău (în 1701)
cțiuni. preoinstru
dă
'care
în
,
taine)
şapte
cele
re
(desp
să fie de
cum
lor:
taine
şirea
ților cu privire la săvâr
e
etc.
apa,
pildă, 1a botez

3,

Iv.
Unirea unei părţi a bisericii ortodoxe din

ţi cu
+" inuturile româneşti de peste Garpa
“biserica romano-catolică *

|
..

ea princiIn secolul al XVII-lea, sub stăpânir icii robiser
i şi a
"+ - pilor calvini, soarta poporulu rea: poporul e în
de
ul
dest
mâne din Ardeal. e.
ă, iar mitrostare. de: iobăgie, clerul în ignoranț rillor
e ierarptu
poliţii români—răpindu-li-se dre
suiperintendentului
_ hice— erau puși sub ascultarea asculte, acestuia
au să
„ :* “calvin:.de acesta trebui
aprobare, actele sinoSpre
,
ună
„trebuiau să-i sup
|
N
Pa
dului.
“a

.

,

.

i

,

-

n
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“In anul
„iu,

-

;

1688,- armațele

împăratului “Leopold

victorioase în contra

dealul; supremaţia

Ii

Turcilor,

nominală,

ocupară Ar-

pe care o aveau

până atunci Turcii asupra Ardealului, este înlăturată. Pentru a-și
. asigură stăpânirea .asupra

„acestei țări, Curtea: din Viena, între alte mij„loace,
pe cari le urmări, fi, "pedeoparte, întărirea

catolicismului aproape

„pânirea

desființat

principilor calvini, iar pedealta,

sub

i

stă-

slăbirea

_calvinis;mului. Amândouă aceste lucruri guvernul
Românilor

credeă

că le 'ajunge -prin atragerea

la: catolicism.

Fiind

greu,

imposibil-să. determine pe Români

aproape

ca, pe calea

pă

„din Viena

convingerii religioase, să-și lepede credința stră„bună, se recurse, dată fiind starea reâ a cleTului și a poporului, la: momirea cu mari avan-

„tagii materiale,
Spre

a-i atrage

cari

fură

făgăduite

întâiu pe aceștia

clericilor,

și prin

ei apoi

Și poporul. Arhiepiscopul Strigoniului și primatul

“Ungariei, Leopold

Curţii, secundă

„

Colonici,

pas cu pas

om

de încredere

al

silințele guvernului

Şi trimise pe iezuiţi, în Ardeal, singurii de anfel
„în stare să. ţină” față clerului luminat al calvinilor, care, de bună' samă,

nu voiă să piardă pe

Români din mână. Pedeoparte făgăduințele mari
„ce se făcură atunci clerului —în 1692 îm părat
ul
se rostise că preoții, cari vor primi unirea,

vor

ușuraţi de sarcini și vor lua ei: dijma dela fi
cre:
dincioşi—de către misionarii iezuiţi
ai
lui Colonici — deși
notăm
7

aceștia

sunt

mai mulți

la

însă: numai. numele'a doi mai de
4

A

număr,

samă:
2
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Hevenesy şi Barany, cel dintâiu lucră la. Curte,
cel de-al doilea la fața locului: între Români—;

. răspândirea - pedealtăparte a fel de fel de. cărţi

printre Români, avură, în cele din urmă, ca
rezultat faptul că Românii începură. să încline"
spre unirea cu biserica Romei: - “Primele

demersuri . avură

loc pe vremea

mi-

_tropolitului -ardelean Teofil (1692-1697). Se .
țină atunci, în Alba-lulia, sub prezidenţia lui
“Teofil, o ;adunare (în Februarie 1697), la care

a.

'luară parte protopopii și mulţi preoţi. Făgăduifi-

ele de îmbunătăţirea soartei lor îi ameţiseră întru
"atâta, încât cele 4 puncte dogmatice cerute de,
catolici : primatul papal, purcederea sfântulu: Duh:
/

„_- şi dela Fiul, purgatoriul și săvârşitea sf. cuminecături cu azimă, reduse,în cele din urmă,
numai

la recunoașterea

supremației. papei, apă- -

reau în. ochii clericilor români ca o nimica toată,
pe lângă ceeace li se ceruse şi impusesepe vremea
' calvinilor. Bucuroși căvor ieși din starea de până

atunci și că vor trăşii ei ca. oamenii de acum
înainte, preoţii au putut să iscălească, fără să se
gândească mult, actul de trecere la unire, ce li se

va fi prezentat de iezuiţi.In acelaș an (1697) în

August,se hotări la Viena, ca preoții români să
se bucure de drepturile şi prerogătivele bisericii

catolice, cu care se vor. uni. Teofil însă muri în

Julie 1697, fără ca. unirea să. ia un caracter
public ; ceeace se. făcuse până -acum se “ținea
Ţarasecret, pedeoparte .ca să nu afle cei din

L-

ajutor ;
' Românească, de unde le venea sprijin,
i

--

pedealta de

106

teama că să nu

afle-calvinii,

stă-

pânitorii lor.
.Ie
|
4
"- Unirea însă cu biserica Romei luă uni caragter

„public și o formă hotărîtă sub mitropolitul Ata:
nasie

Anghel, care urmă lui Teofil. Prin două lu-

„ -cruri e însemnată păstoria mitropolitului Atanasie:
a)

prin ruperea unității

bisericești

a Românilor,

unitate adusă la desăvârșire în secolul al XVII-lea;

„b)

prin desăvârșirea

unirii: religiose

cu' Roma.

Cași antecesorii săi, mitropolitul Atanasie a fost
sfiinţit. la' București. (în lanuarie 1698), unde se
aflase, în cele din urmă, despre negocierile de
„ „Unire ; deaceea, când Atanasie depuse jurământul
„. arhiresc, i se dădură instrucţii de patriarhul Ietu-

salimului Dosofteiu și de mitropolitul Țării-Ro„mânești, Teodosie, cu' scop de a-i aminti de datoriile sale: canonice, de modul cum să facă
sfintele taine, cum. și de ă-l-întări în ortodoxie;

iar Domnitorul Brâncoveanu îi dădă diferite da-

„uri, Atana
sie,
: întorcându-s
e în Ardeal,
nu re-, Zistă multă vreme ademenirilor iezuiţilor. Prin
Barany scrise la Curte, cerând să se confirme

privilegiul din August

și făcă la. 14: Aprilie

1697, ceeace

1698.

Și

împăratul

fiindcă guvernul

calvin nu ţină socoteală de acest privilegiu, Atanâsie se hotărî să „strângă un
r, care să : |
declare solemn unirea. Acest sinosobo
d avi loc.la

7, Octomvrie

1698, participând mulţi. protopopi
ȘI preoţi, atrași de perspectiva frum
oasă, ce [i
se pune

a înainte, în urma trecerii
la unire, .
„Sinodul dădu un manifest, prin carelor decl
ară că
1

i So

0
condiția.

cu

primeşte unirea cu biserica Romei,

însă ca să se acorde și clerului român

privile-

giile,de care se bucură clerul catolic. Atanasie

ca -cere-:

şi protopopii 'săi puseră apoi condiţia.

moniile, sărbătorile, posturile şi calendarul să fie cași până atunci ;. ca Atanasie să nu fie scos
din scaun de nimeni, până la moarte, când so-

_borul

litul sârbesc

noului

alegerea

să facă

va aveă

vlădică,

întărească, iar -mitropo-

papa și împăratul să-l

să-l hirotonisească ; ca protopopii

_să fie. lăsaţi în locurile lor şi nimeni să nu se:
amestece în -dregătoriile lor. Din acestea rezultă
„clar că unirea

a

gere, religioasă, ci din
festul românesc

nu din convin-

primită,

fost

interes material. Mani-

de unire

cu

biserica

Romei

|

a

fost tradus în latinește. Cu această, ocazie, sa
_adăogat, de iezuiţi, în plus câteva lucruri, cari . “nu sunt în românește; așă, în: cel latinesc se

aflăîn plus:a) că fot clerul românesc primește
când'

cel

din

românesc

reieșiă că

unirea,

pe

Prin

acest manifest se făcu un pas hotăritor,

numai cei subscriși o primeau; b) că-se pri- meau și cele patru puncte dogmatice pomenite
mai sus, pe când cel românesc se vorbește numai
de recunoașterea Supremaţiei papei.
nu însă definitiv, spre

unire;

căci

stabilirea ei”

definitivă aveă să atârne de felul cum va privi
acest pas

şi primi
răsunetul,

român,

celălalt cler

românesc ; de.

de efectul, ce-l va avea

acest pas.al unei

părţi din

în. poporul

preoţime;

„108

de atitudinea calvinilor,

cumși de sprijinul ce-l

va.'aveă' din partea Curţii din Viena. . ?
Cei dintâi,

unirii, fură

cari

se

calvinii

puseră

din

de-a

Ardeal,

trecerea Românilor la unire,
o pradă obișnuită a religiei
„_Vedeau întărirea prea mare a
„Şi pe urmă, preoții români,.

curmezișul

Aceştia,

prin

scăpau din mâini.
și a clericilor lor,
: partidei catolice,
unindu-se cu bi.

serica Romei, nu mai aveau să îndeplinească
sarcinile, nici să facă robota, pe care până atunci

o făcuseră alături de ceilalţi iobagi. români. De
aceea calvinii protestară îndată şi luară măsuri

în contra unirii. “Dar și

din partea

Românilor

se iviră proteste: clerul din părțile Huniedoarei
declară că nu-i trebuie nici papă, nici superinten„dent, “mulțumindu-se cu vechile datine romi-

„“nești; iar dintre preoţii: mai "cărturari să : ridică
Ion Circa, care strânse iscălituri, voind să se facă
_€el episcop. Dela Viena—unde avea: ma
re
. trecere

Colonici, primatul Ungariei,
— se dădeă,
firesc, tot sprijinul. unirei ; de aceea,slon în mod
Circa
fu urmăritde catolici, prins şi pus în
fiare
;
de
„ace
seea
mai.

„ŞI alte. diplome

"însă, din cauza

dădură de acolo pentru ' Români

avură efect.
In Septemvrie

declarase pe

împărățești

opoziţiunii

asigurătoare,

calvinilor, nu

Si
iz
1700 ». Atanas— ie
care

faţă „până aţunci

Țara-Românească, - unde

fusese

cari

prea

nu se față de cei din

hirotonisit și
unde, încă în Iunie 1700, Brâncove
anu întări
mitropoliei Bălgradului moșia. Mer
ișani — aruncă

-

1700, Atariasie „strânse

masca. La 4 Septemvrie
un

MI

-
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unde. veniră, pe

sinod la .Alba-lulia,

mare

lângă protopopii din 1698, și alţii în humăr de
54, reprezentând 1563 de preoți. Două lucruri

a) se întări unirea.

“se. hotăriră 1a acest sinod:

din 1698. In actul. redactat în

acceptată încă

ță,
- privină
aceast

se cuprindeau și cele 4 puncte

în tradu-.:

1698 erau numai

cari în

dogmatice,

cerea latineascăa - manifestului.

=

se pro-:

Acum

nunţară în contra unirii Braşovenii, Sibienii și,

bineînţeles, cei din părţile Huniedoarei; în cele

Da

din'urmiă cedară şi aceștia: poate cândli se
dădu asigurarea. că ritul şi disciplina nu vor.
schimbate.

ca
Se dispuse

fiecare protopop, ajun-

gând acasă, va face ca actul
„juratul său“, de. doi preoți:
trei bătrâni. din. fiecare sat ; b)
„serica, stabilindu-se anumite

protopopi, preoți, credincioși ; re-

toar€ la sinod,

feritoare la biserici, ' icoane,
posturi,

taine,

Atanasie

sau

să fie iscălit de
„comisari“ și.de
se reorganiză bidispoziţii „referi-

etc.,

dispoziţii

mare parte, -erau' în _spiritul
lui

sfătuitorii

sărbători,

odăjaii,

cari, în

bisericii

cea, mai .

ortodoxe. .

manevraseră cu

di-

din Viena” băcie: cu o mână prezentau Curţii
"Ţara-Ro-.
din
'
"primirea unirii, iar cu alta celor
t ortodox;
mânească reorganizarea bisericii în spiri
de

ba lui

Atanasie

Brâncoveanu
unirea

ca

i-ar fi fost, prezentată

un

lucru numai

de

formă,

ce li se făcut pentru „a se. iertă preoților. porţiile,făcu acum .
ce
luaseră până atunci. Atanasie, după
cea mai
gur
desi
- ca o bună parte a Românilor,

„110.

". numeroasă, să

primească. unirea,

pentru

a-și

asigură cu totul pozițiunea sa, mai aveă-nevoie

sub

jurisdicțiunea

ca episcop, fiind pus

arhiepiscopului

de

Strigoniu.

"rin aceasta, mitropolia românească
fii coborâtă

în rangul unei simple. episcopii, iar legăturile
ei
de până atunci cu biserica Țării-Românești
fură
rupte. Atanasie își ia obligaţia de a
primi pe
lângă sine un teolog . (iezuit). ca să-l
ajute în
toate, în formă, în fond însă, ca să-l cond
ucă,
să-l stăpânească. Intorcându-se la“ Aiba-lul
ia; în
Iunie 1701, fi primit cu mare cinste
de auto-

rități și instalat, în mijlocul
meroase

luită

de clerici și de

unirea.

N

unei asistențe nu-

popor. Astfel fi peceta

a
”
Impotriviri însă la îndeplinirea uni
rii
se
.
iviră
"numai decât, Chiar la ceremonia
instalării. lui
- Atanasie protestară în „mod, zgom
otos, la intrarea
în biser

ica mitropolitană, trei Români
: un preot.
şi doi mireni. Pe urmă un nobil
român, Gabriil
Nagyszăgy, făcu, în formele
legal
în contra unirii. Mulţi “orășeni e, o plângere
bogați — între
aceștia erau Grecii. din comp
ania grecească de
„Comerţ — nu mai voiră să calce
în biserica mitro- Politană, "Țara Făgărașului
nu. primi—cași Ma-

a
ir
e

părătesc și i-a dăruit un lanţ de aur cu chipul.

„Său. A fost apoi confirmat

De

catolice,

partea Curţii din
1701, Atanasie
împăratul Leode 'consilier îm-

7 ANTE III

din. partea. bisericii.

de recunoaștere din
iarna dintre 1700 —
Viena. Fu primit de
carei-a conferit titlul,

PTT! par

întărire

IT

precum şi
Viena. In
„merse la
„pold I-iu,

MA

“acumde

= Sr Na

„..
*

a

si

ramureşul, ailat subt episcopul său— unirea ; în
- Făgăraș,în apusul Ardealului, În părţile Haţei, Românii nici nu voiau să
doare
__gului și Hunie
4
,

„audă; de un: vlădică, unit, cu teolog (iezuit) în

. coastă. Românii bănăţenii cu centrele lor: Lugoș şi Caransebeș . rămaseră ortodoxi. Cei din

Sibiu şi Braşov, unde se aflau. agenţii .lui Brân- coveanu, se opuseră mai mult ca toți ceilalţi

„la unire. In fine și cei din Țara-Românească vorbiră âcum lămurit : Mitropolitul Teodosie mustră
“aspru

i

pe Atanasieşi raportând cazul la patriarhia

-.
din Constantinopol, Atanasie ft excomunicat de
patriarhal

sinodul

și destituit ca un- trădător

al -

credinţei, fiind numit „Satanasie“. Rupându-se.
astfel legătura religioasă cu cei din Țara-Româ-

nească, Ardealul aveă de acum înainte. să-şi în- E

grijească singur

de rosturile sale religioase. Sbu-

.

ciumându-se mereu pentru a susține și întări
unirea, Atanaste: muri în anul 1714. Unirea

i

e
însă rămase.
tă
-de el
_ făcu
Patati, rezidența ..
Joan
tor,
tirmă
Sub episcopul
op îu *
fi scoasă

din Alba-lulia. Pentru noul

episc

ăraș ;
“creată, în 1721, o episcopie nouă: de 'Făg
forța
cu
ând
ocup
în 1723 își mută aci rezidența,
anu.
cove
Brân
biserica zidită aci de Constantin'
epis-. .
“Curtea din Viena dărui, pentru întreținerea
porni o
două moșii. Sub' acest episcop se

copiei,

rezultate
vânătoare de suflete pentru unire, fără
a
a
,
mari însă.”
0(173
n
Klei
u
enţi
Episcopul următor Joan Inoc
ipriv
e,
ivel
ogat
,
1751) ceru Curţii, , nu a numai. . prer ,
i]

i

=

)

.

|.
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legile, făgăduite bisericii şi clerului

impărătești, “ci și drepturi pentru prin diplomele
neamul ro- - mânesc, egale cu.ale altor națiuni
“după cum se făgăduise vlădicăi

”

din Ardeal,
și protopopilor

români la-început, când fusese trat
unirea. Silințele lui însă se sdrobiră ată şi primită
de rezistenţa
dietei ardelene, care se ridică
în
contra unor
„ astfel' de” cereri, în do::a Tân
duri,ca un singur
om Vlădica' Klein ajunse astfel
un luptător pentru
„ asigurarea soar
x

i

Ai

n

a.

tei,
„Un conducător al
_. ţele “şi cererile lui
„ decât ceva şcutiri

j

A

../

:

.

viitorului poporului românesc,
. .
acestui popor.:
Cu toate stăruinrepetate, Românii nu obţinură
pentru preoți, apoi. dreptul. cași

"> Româniisă înainteze în dregăt
șit în cele din urmă | de Cur orii. Klein fă părătea “din Viena, lă-

” sându-lla: discreţia dietei ard
elene, Văzând că.
„Unirea nu 'aduce înă

lțarea
„Său, nici desrobirea. Poporu prestigiului scaunului .
lui : românesc, Klein
începu să se îndoiască de
nevoia

teologului iezuit
alături de-el ; poate că deplân
se şi Scăderea, prestiiului de altădată al biseri
cii
mitropolie autonomă, ajunse - române, care :din
acum o. episcopie
dependentă de o mitropolie
catolică.. Atunci între
Românii din Ardeal se făcăi
o mișcare împo- .
„triva unirii. Klein e acu
zat, poate de teolog, că
nu e străin de această

miş

„ca:să se justifice (1744), care, Chemat la Viena
nu se mai. întoarse în
Ardeal. Din Viese:na
duse la Roma, de unde
excomu

nică pe teologul iezuii
, în care vedeă pe
„incepătorul. nenorocirii
și
pri
beg
irii sale. In 1751
„trebui “să demisioneze

Și muri la Roma în 1768
.

“o.

Ardeal,

„” Plecarea lui Klein din
Roma,

y.

*

»

Îi
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ducerea” lui la:

cter
a fost semnalul unei răscoale cu cara

puși pe - Ă
religios în. Ardeal : . preoții uniţi fură
unire. _ “fugă, mulţi se desfăcură atunci de
me : în 1738, rezi„» Pe timpul lui Klein; și anu
Făgăraş la Blaj,
din.
tă
” denţa episcopală în muta
|
ăraş ; iar, în
Făg
de
titlul episcopului răm ase tot
locul

le avusese

moșiilor, pe care

până

atunci;

ului. Atunci
Curtea dădu episcopiei domeniul Blaj
,pe urmă se
se făcu în-Blaj mânăstire basiliană
ridică biserica.
(1752— 1164)
Sub episcopul” Petru Paul Aron
(în 1154) : ssse deschiseră şcoalele” din Blaj

mai târziu şi o
minar .clerical, gimnaziu, iar
profesori căluca
-şcoală normală, la cari erat
fondă- tipose
;
- gări din mânăstirea basiliană
de cărţi,
e
țim
grafia, în care se tipăriră o mul

—

.

român însemnate
- aducându-se astfel poporului
leni: Samuil Klein
- foloase culturale. Scriitorii arde
Maior, cari prin stu"-Gheorghe Șincaişi Petru
produseră renașterea
diile lor, istorice mai ales,.
au ieșit de aici: din
“la Românii de peste munţi,
Animaţi de puternice”
-- mediul cultural dela . Blaj.
ii aceştia nu erau
sentimente româneşti „ scriitor şi venit în conaceea au
2 slăvitorii unirii; de
(1782-—1830), care - |
-. fliet cu episcopul Ioan Bob ,la 1807, își formă
care
/.. ţine strâns la unire şi jurul său.
un corp de cânonici în
definitivă se dădu bi„ Organizare bisericească
colului. al XIX-lea. sericii unite la mijlo cul .se
obarea împăScaunul

Blaj,

episcopal din

cu apr

8
p

i 3

-

psi

_
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raului şi a papei (în 1851—53),

fă ridic

at la
„rangul de mitropolide
e Alba-lulia şi Făgăraş,
dar rezidența rămase tot în Blaj ; epis
copu
" xandru Șuluț . (1850—1867) fi proc l Alelamat mi.
tropolit.

Mitropoliei române-unite îi fură

„ donate episcopia Oradia-Mare
1777, cum și episcopiile ce se

subor-

existentă dela :
înființară acum:

TE
cp
me

maramureșene..
Da
„Biserica unită din Ardeal a
avut să lupte cu
tendinţa catolicilor din Ungaria :
de-a o contopi
cu biserica romano-catolică. din
acest regat și de
„a-i zdrobi, prin aceasta, aut
onomia.

TR

a Lugoșului, în părțile bănăţene şi a
a Gherlei,
pentru părțile

Si
.O

Starea. şi desvoltarea. bisericii ort
odoxe. din
Ardeal dela unire şi până astăzi,
| a
parte marea poporului și
o parte a clerului

se împotriviră unirii

cu Roma şi nu- voiră să
părăsească credinţa și bis
„fără căpetenie bisericeascăerica cea. veche. Rămași
, Românii din. Ardeal
„Se adresau, la nevoile
lor religioase, la ierarhii:
” - din principatele 'T
omâne—la episcopul
Râmnicului, ca ce] mai apro
piat —sau la ierarhii
sârbi.
In Ungaria, Sârbii” ave
au atunci o mitrop
ol
Carloviţ) şi mai mult
ie
(în,
e sc
e urmă bisericile făcu aune episcopale.
i
te de Constantin Br
ân
-N
A

>
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Sibiului, la Poiana
„coveanu în Ardeal; la Ocna
, slujiau asemenea.
Mărului şi la Sâmbăta de sus odoxiei. Călugări
la adăpostirea și ocrotirea - ort colindau prin Ar“de asemenea
străini (ortodoxi)
xiei. .
ţin
deal pentru sus erea ortodo
i şi sărace din ArIa ne în mânăstirile mic
te—

r

şi fost desființa
-deal—cari mai pe urmă au păstră neatinsă. ortodoxia de asemenea. se
în contra unirii, ,
- Cei cari luptară mai mult clericii sârbi. Un
1inzând

la desfiinţarea

ei, fură

Ravanicianin, (1722 —
“lădică sârbesc, Sofronie.
d, a lucrat mult pentru
1729) cu rezidența în Ara
orene. Un alt episcop
stârpirea unirii în părţile bih , din Cruședol; pă„sârbesc, Nicanor Melentievici
Braşov, unde sfinți -un
+runse (în 1735) până la
ă ardeleană din timpul
. preot. Mișcarea religioas
iscopului loan Ino-"
de pe urmă al păstoriei “epde călugărul Visarion
- cenţiu Klein fu provocată
cu scrisori
„Sarai,

în
care -veni în Ardeal,

de: recomandare

1742,

dela mitropolitul

Carloviţului.

jurul Dobrei,
fu primit, în satele din : în sunete de
Visarion
Salişteni
Devei, Orăştiei, apoi. de
sârbi şi de țărani
ași
ost
clopote și însoţit- de tor de erezie. În urma
ca un mântui

români, —
“mişcării. religioase,

provocate

se .

de : Visarion,

şi Țara-Bârsei, Sa-

așovul
desfăcură de unire Br
i îşi luau. antimise
car
Secuime,

dela
și
e
tele din
işt
Săl
ele
Sibiul cu sat
episcopul de Roman, șului săsesc, părţile Solinari, ţinutul Sebe

Răş
în fine toată graniţa.
-nocului și ale Dobâcei,
șcare religioasă a
te,'.0 altă nouă mi
Pedeopar

/

„i

-

2 ae

ue

;

Românilor din “Ardeal,. iar
pedealta, războiul
greu, pe care-l purtăpe
atunci - împărăteasa
Maria Tereza, ali

ată cu Ru a orflodoxă,
avură
ca rezultat faptul că, în 17si
59
,
Cu
rt
ea
din
Viena
» dădu grija. păstoririi Româ
ni

lor ortodoxi din Ar„deal, episcopului din
Buda, Dionisie _Novaco-

bici, care ajunse

atunci, pri

nare, nu episcop al Ardeal n această însăreiului ci vlădică și în
Ardeal, unde însă
nu i se putu. dă o rezide
nță,
nici venituri. Noua

“nilor, în

1759 —

Ioan Molnar,

i

mișcare“ religioasă a Româ-

1760,

fu provocată

care, începând la'un

dică, în părţile Mureșului
,
S'a zis

Și tuns.

şi » Tunsul,

Dar

» Contra unirii

de preotul

bâlciu, pre-

în contra: unirii ; lui

din cauză că a
cel: care în 'deosebi „a fost prins
agitat în
este

. preotul : Sofronie,

care,

îm-

-ţilor uniţi. Soironie, car
legătură cu Sârbii, care e eră, de sigur, şi el în”
capătă în Șcurt „timp o
„mare putere duhovn
iceasc
„cele

din urmă,

ă în Ardeal, „tr
să treacă “în Țara-Rom ebui, în
ânească.

Dionisie. Novacovici

a” venit: Prin "Ardea
vizitat biserici ; nu
știă însă limba: româ l, a
Și era nemulțumit
nească
șinari, ce i'se.dădeăcu căsuţa țărănească din Răsă lo

bătrân, bolnav, și nu cuiască. Era apoi un.
avea energia și auto
ritatea trebuitoare
asupra cl
om

erului, preoților, ca
lăsau multde dorit
ripri
n"
pu
rt
ările lor, cari apoi
se ciocneau intr'una
cu uniţii, favorizați
ţinuţi de guvern.
ȘI SusA preîntârhpinat
însă nevoile

ur
a

nisind preoti»
religioase ale - Românilor : hiroto ete. El încetă.
înzestrând bisericile cu antimise,
E
din

viaţă

După

în anul. 1707...

aceea

Sofronie

Vârșeţului, căpătă, în

hovnicească de, Românii

R

Chirilovici, „episcopul.

anul 1770,
ortodoxi

i
iar în urma 'cererii întregulu

și grija du-

din

Ardeal;

cler ortodox al Ro- :

idența:în Sibiu,
“mânilor i se. îngădui să-şi ia rez
Românii ortodoxi . :
Atunci, în 1783, se stabili ca.iscopal lor. care, în
n Ardeal să-și aibă un ep

di
uale, să fie în atâr- .
cele dogmatice și curât spirit , fără să se îm-, .
olia Carloviţului
nare de mitrop
|
A
Români, de privilegiile
“-părtășească însă, el sau
|
|
|
SE
paţiei. sârbești.
mânilor or-"
Ro
al
u
pri
pro
âi u epl iscop
_» Cel dintăl
de “nație sârbeascăşi
todoxi din Ardeal, dar.
Carloviţului, fu' Ghedependent de: mitropolia
instalarea lui

8), Lă
- deon Nichitici1: Iul(17ie48 178— 4,118ven
ită protopopii
în Sibiu, la

cu | “

pastorală a sa,el . făcu
câte un preot." Printr'o
ile ce le 'au. Luă mă- cunoscut preoţilor, datori
e
ă hirotonisirile, de. car
“suri pentru: a împiedic certi ca acei cari doreau
“nu se simţiă nevoie şi e .să scrie și să citească, .
şti
să se preoțească, să
reputaţie, ete. Fixează
nă
bu
să fie : oameni cu
e
tru slujbe,. și stabileșt
ce taxesă ia preoții pen credincioşii să se facă.
lor cu
grave
„ca judecata preoţi
trei preoți, judecăţile
"de un protopop cu use cum să se: facă căsăul
“4nsa de episcop. Disp
CU țidule dela protopop toria : cu 3 strigări,
nu
de născuţi, cu
locului.

Introduse” matricole

418
nați, morţi; facerea de soc
oteli

a veniturilor și
“cheltuielilor bisericilor
; facerea. de colecte în
sate pentru săraci, etc.
Cu.un cuvânt, Ghedeon

„Nichitici făci tot ce îi stă
tu prin. putință pentru
„a aduce rândueală și
a ridică biserica română
ortodoxă din Ardea]. S'a
interesat. de aproape
„de poporul românesc,
mijlocind să i se îngă-

duie inființarea

de școli.

-Muri în. 1788 și fu
- îngropat Ia Rășinari,:
a
*
După el urmă -ca episco
p
pen
tru. Românii or„ todoxi din Ardeal Ghe
rasim Adamovici (17
89—
1796), tot Sârb de. ori
gine. A ținut însăși el
” păstoriţii săi
la
de

; căci împreună” cu
episcopul unit
Ioan Bob, a intervenit
la Curtea din
pentru acordarea

atunci,

Viena
țiunii românești din Ard de drepturi” politice naeal, A avut grijă de
-serica sa ; “căci în urm
bia: Stăruinţelor sale
dieta
ardeleană a acordat
și
berul exercițiu al cultul confesiunii ortodoxe 1i-.
ui, scoțân' ddintre
o cele
tolerate, cum fus
dență

în Sibiu:

ese până atunci.
vizită bisericile. Și

pentru ridicarea preoți
îngropat tot la Rășinari.mii.

Muri în

Aveă reziluă măsuri

1796 și fă

Sa
Timp de 14 ani
după moartea lui nu
mit nimeni episcop
fă nupen
cauză că preoții şi tru Românii ardeleni, din
Curţii din, Viena să protopopii Tomâni cerură
ca episcop pe unul li se îngăduie să-și. aleagă .
ca 'până atunci. Ca din neamul lor și nu Sârbi
prelungite timp de. motiv al acestei „Vacanţe,
tatea sporirii fondul 14: ani, se pretâxtă necesi- .
ui Sidoxial, adi
că a taxei

119.
pentru întreţinerea. episplătită de fiecare familie
a episcopoiei, taxă care
copului, pentru susținere
o
eră. strânsă de preoți.
Viena îngădui
din
tea
Abia în anul 1810 Cur
episcop din neamul lor.
Românilor să-și aleagă
ă multă vreme scaunul
ca să nu mai rămână înc ea avea să o facă proepiscopal neocupat. Aleger

:

r
prezidenţia unui comisa
topopii, adunaţi sub
can
: se-Vor alege trei
regal, numit de guvern
pe
. aveă să confirme
didaţi dintre cari Curtea
te
ocaziese luară mai mul
unul, Tot cu această
Roa
xă
odo
biserica ort
la.
re
toa
eri
ref
i
iţi
dispoz
sidoxial,
puse ca, din fondul
mânilor, Așa, 'se dis
e!
dotaţi celui ce

donați ca
ă
4000 de fiorini să fie
câ taxă sidoxiâlă de pânca
se va alege. episcop ;
3,
să fie ridicată la
atunci de 2!/. crăițari minat, școală normală, să .
se
- ..
„să se. poată înființă
Până ce se va ajunge
i.
ori
fes
pro
ti
plă
ă
at
li
se: po
r şco
ntru înfiinţarea acesto se va
la suma necesară pe
ă
tax
fesorilor, această
:şi pentru plata pro nal, la 5 crăiţari. „De acum
pţio
“urcă, în mod exce
fiecare fa-:
mai percepe, de la”
va
înainte nu se
regali; Pentru
de perceptoiii
milie, -de preoţi, ci
use ca
de seminar se disp
or
il
or
es
of
pr
ea
" tormar
ă tineri absolsidoxial să se trimit

.

. ritori a se preoţi, | să
do
și
i
lu
iu
az
mn
gi
venţi ai
tatea din Viena.
sub!
studieze la Universi
rd
îa sbor la Tu a,
Ă Protopopii, adunaţmii sar” regal, aleseră 3. canprezidenţia unui ' co Curtea antări (în 1810) pe

din fondul

însurat
didaţi, dintre cari.
nă atunci paroh ne
pâ
st
fo
:
,
ga
Mo
Vasile
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+

v

” în “Sebeșul săsesc. A fo
st
1811). la mitropolia. din hirotonisit :e piscop (în
Carl oviţ, undea trebuit
„Să între mai. întâiu
în: călu &ărism. Moga a
fost
un om cinstit şi un bun
bis
eri
caș
,
dar
eră
lipsit
de vederi mai îna lte,
de calităţile păstorilor dis
tinși. In urma un ei
colecte, tăcute . în eparhi
e,
cas

e în Sibiiu,. unde. și-a sta4

Se îngriji de-o.

mai bură formare a
cle rului
nu pută să-l înzestrez său,
e cu:
cărțile trebuincioase,
"Nu trebuie însă ]
dar nu

știi,

sau

face vizite canonice,
- însoţit de-2 comisari în cari apoi trebuiă să fie:
— şi chiar în favoarea
când i se interziceă
uni
să se. opună . creș rii,
propagării unirii,
te
riiși
Tului său să atragăcând ii.se interziceă lui şi cle- todoxie, Se impuneă pe cineva dela unire la orapoi. episcopului „Moga
„- “să alunge pe
ca
călugă
4

„Prin satele de su rii, cari din Principate veneau
b
în vedere că cler poalele Car paţilor ; i se puneă ul
cură de. privilegiile român o rtodox nu. se buclerului sârbesc:
preoții 2 că
|
de Domnii de pă
ano
nic
e, date
» când! preoții uniț mânt preoţilor uniţi, În. cazul
i, „au Încetat a mai
locuri,. ci să se
fi în acele
de ă comunelor Sa
u îna poi Dom-
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nilor de pământ.: Preoţii ortodoxi vor trebui să

„se mulțumească

cu taxele

când li se vor da

slujbelor (stolla), iar

pe 'alocurea

acestea: vor fi puse

și pămârituri,

la contribuție, scutindu-se

preotul numai de darea capitaţiei. Când într'un

. sat.vor

fi

“totdeauna

uniți: și “ortodoxi,

a uniților
— și.cu

biserica

va fi în-

ea şi porțiunea -

canonică— oricât de mic ar fi numărul lor. Cu
„ astfel. de măsuri respective şi în astfel de condiţii trebui să păstorească episcopul Vasile Mogă

până la moartea sa, întâmplată în anul 1845.
Ridicarea și reorganizarea

române

din

Ardeal

bisericii ortodoxe .-

se datoreşte

Șaguna ; căci, cei ce

au venit

lui Andrtiu

după

el'nu

au

tăcut altceva, decât să urmeze în direcția dată,
pe calea deschisă, de puternica individualitate!
Z
„a lui Șaguna. |
N

.

XVI.

.

Andreiu Şaguna

-

„Născut la 20 Decemvrie 1808, în orașul Mișcolţ. .
(în Ungaria nordică)—unde părintele. său Naum
Șaguna, Român:macedonean de obârşie, eră negustor — se numeă

din botez — după

Anastasia
— Anastasie.
moșteni

simțul realităţii, simțul

- e practic; dela
evlavia,

Delă tatăl său,

mama

religiositatea. !Tatăl

!

pentru

sa,o femeie
său,

mama sa

Șaguna
tot ceace

evlavioasă :
nemergându-i
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însă tocmai bine negustoria, și mai
având și alţi
„copii, făcii pe Anastasie “al. nos
tru
.
catolic, și-l
dădu la școala
catolică ; autrebuit însă silințel
e
ale. mamei sale, ca copilul
să fie

Supraomenești

păstrat

cursul

pentru

secundar

ortodoxie.

N'apucă

să

termine

în școala din
unde se:
distinse dela început, şi mur . Mișcolț,
i tatăl sau

. Mama
sa veni cu copiii în Pesta.
Şa
gu
na
eră
de '14
ani atunci și nu ştiă române
ște
.
"Un
chi
ul său,
Ata

nasie Grabovschi, îl d
ăsădînv
ueţe mai departe. In casa unchiului
său, în care își dădeau
întâlnire toți acei.

nește, Șaguna

cari Simțiau şi cugetau rom
â-

învăță românește,

căpătă sentimente românești ; în cas
a unchiului său, în care
Veneau numeroși clerici,
voltă în Şaguna religi vlădici ortodoxi, se desositatea, La “Universitate,

Șaguna

urmă

dreptul

şi

|

tinsese la învățătură, cum filozofia. “Cum se disde tot patru limbi: nem ştiă să vorbească bine țește, ungurește, lati„Bește și româneşte,
cu
m
unchiul său aveă o
mulţime de cunoștințe,
Șa
gu
na
ar fi putut ajunge,
în carierile civile,
:destul

de departe, dacă l-ar
“fi 'atras măririle, ză
dărniciile omensști.
Sufletul lui își află
„mai târziu el! Spun însă mulțumirea în preoție ;
eă adeseori cuvint
m'aște naşte de O
ele : „De .
su
ace.“ La vârsta de tă de. ori, tot preot m'aş
să studieze teologia, 21 de ani, Șaguna se apucă
care
țieiLa
. propunerea „Epi îi deschideă calea: preoscopului din
_ Banat) , Manuilovic
i, Șaguna se duse Vârșeț (în
.
ca să. urmeze teol
ogia: câtă se -făceă la Vârșeț
la școala

-
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N

clericală de acolo, Episcopul fiind prietin cu unchiul' lui Șaguna,

primi pe tânăr în casa și la.
y
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masa
care

sa,în timpul
termină

cât studiă aci,

la Vârșeț

Succesul, cu

studiile
teologice,

atrase

asupră-i atenţia. mitropolitului sârbesc.
din Carloviț : Stratimirovici, care luă pe tânărul Şaguna
„pe lângă sine, făcându-l secretăr -al său, notar
la consistoriu și profesor la școala clericală din
“"Carloviţ. Aci Șaguna avi ocaziesă învețe limba
sârbească“ pe care o vorbi” cași un sârb ; tot aci
învăţă şi vechea limbă slavonă, pe care ca pro„fesor a şi .predat-o în şcoala clericală. In Car“loviț Șaguna se. inițit în administrația biseri-

ceasca, se. aprofundă în ale bisericii și teologiei.
La 25 de ani se făcu călugăr, luând numele
de

„.

Andreiu. Demnităţile de protosinghel .și. de
arhimandrit urmară numaidecât.Se dovedi și bun
administrator,

punând: ' ordine

Zuri într'o mânăstire sârbească.

- Vârşeţ,

fu vicepreședinte

și -curmând

abu-

Venind apoi la

al consistoriului și pro-

fesor la școala, în care învățase și
el; arătă
dragoste: deosebită Românilor cari"veneau să înveţe. aci: îi ajută,îi încurajă. In:
Vârșeț ră- mase până în anul 1846, când în vârs
tă de 38
de ani fă numit. vicar al episcopiei
Ardealului,

Tămasă

vaca

ntă prin moartea episcopului
Moga.
Fu primit - și privit la început cu-neîncr
edere de Ar'deleni,. câri

vedeau în el maj mult un

un Român, deși'pe-el numai dr străin decât
agostedea.-ai
Săi îl făcuse să vină aci. Dac
ă ar fi. rămas la
Sârbi un scaun episcopal i s'ar
poate și cel mitropolitan. Tot fi dat la sigur,
“ȘI se purtă așă fel în Ardeal uș Șaguna lucră
încât..câștigă în-

125,
_ crederea. multora.

La

finea anului 1847, făcân--

du-se alegere de episcop întruni şi:el o bună.
parte din- voturi. -Sprijinit şi de cei de sus, fu -..

“confirmat,

la începutul anului

1848, ca 'episcop

al Ardealului, iar la 18 Aprilie

1848 îi hiro- .

tonisit (în ziua de Duminâca Tomii) arhiereuîn ă -Carloviţ. Cum mișcatedrala mitropolitandin
carea din 1848 începuse, Șaguna se grăbi să vină acasă. Alături "de episcopul unit Lemeny
prezidă marea adunare românească dela Blaj din “
3/4, Maiu. In “timpul revoluție din 1848.— 49
Şaguna e în fruntea -deputaţiunilor» trimise la.
Curte spre a prezentă dorinţele şi cererile Ro-- -:
mânilor,. e solul : poporului român la Curte,e
conducătorul de 'faptal acestui popor. ln timpul .

„ absolutismului -dintre 1850 — 60, având trecere -

1a Curte, Şaguna fii scutul și protectorul națiunii, putând numai el singur să-și ridice glasul.
După 1860 vine: în fruntea a numeroase ceputaţiuni la Curte, cerârid înfiinţarea mitropoliei
" ortodoxe, care, după lungi pertractări și mai mult
în vederea .meritelor personale ale lui Şaguna,
se și-realiză, fiind numit el mitropolit al Ro'mânilor ortodoxi din' Ardeal și Ungaria. Astfel. .
Şaguna ajunse una din cele mai însemnate perțiii de dincolo; cl conduse
. Român
'sonallaită
destinele

din urmă

poporului. român

ai păstoriei

de peste munţi.

somorâţi şi de amărâţi din „cauza

ij

Anii

sale fură îndestul.de po-.

invidieişi

răutăţii unor ambiţioşi sau nepricepuţi: atacu
îl
răi,
rile, învinuirile, ce i se aduseră de cei.
,

|

126 -

mâhniră pânăîn adâncul
vară

boala

de

inimă,

sufletului şi îi agra-

de care

suferiă.. Muri

în

„rezidența sa mitropolitană din Sibiu, la: 16 Iunie
11873, şi fu

îngropat

în biserica

„Cu un ceremenial. foarte simplu
în care totul

“ amănunte.

Puternic. la

„

-. barbă

eră rânduit
-

corp,. bine

impozantă,

cu niște

până

din Rășinari

hotărât de «i,

la cele mai mici

făcut-la

chip, cu 0

ochi vii, pătrunzători,

Șaguna eră omul menit să facă impresie asupra
oricui. Cumpătat, econom, . hrănindu-se și um:

“ blând îmbrăcat simplu, Șaguna țineă casă mare
deschisă, primeă foarte multă lume: eră accesibil tuturora, și binevoitor față de toţi; în deo:

sebi, Șaguna ţineă la școlarii silitori și îi ajuti,

cu banii săi, ca să înveţe mai departe. Ava,
mare facilitate la vorbit, în toate limb
ile pe care
le știă ;

eră un minunat povestitor.
multiplicitatea şi varietatea cunoștin Impuneă prin
țelor sale, prin
moralitatea vieţii. Eră înzestrat Cu
agerime de
minte, cu pătrundere uimitoare, cu judecată
clară
"Şi-cu un puternic simţ al. realităţii.
Bun cunos-

„Cător de “oameni şi dându-și perfect “sama de
imprejurări, la orice pas și în orice întreprindere,
Şaguna procedă cu un deosebit tact și finețe.
În cele 'mai dificile împrejurări,
Șaguna
. nu-și
pierdeă cumpătul şi cu un
vădit sânge rece știă
ce să facă, ca să ducă la bun sfârșit lucr
ul în

ceput. Știă să nemerească

care-l

duceă la Scop, precum

cala. cea mai bună,
și să ale

agă timpul
„Şi împrejurările cele--mai potrivite pent
ru reali-
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celor ce-și propuneă.

„zarea

A

Eră un

mare iubitor

de ordine,de rânduială ; căută să introducă re- .
gularitate,. precizie în stările haotice; avea un

:
_ mare talanta de organizator. Mai presus de toate
ă
voinț
o
cu
ic,
Șuguna eră un om hotărât, energ
.
de fier, stăpânindu-se pe sine, ştiindsă domine
.
fie
să
pe cei cu care veneă în contact și reușind
stăpân

și să dea mers

și împrejurărilor;

Piedi-

cile,ce le întâlneă în cale, departe de a-l abate,

îl întăriau şi “mai mult în hotărârea ce luă şi. .
care la el eră nestrămutată, nelăsându-se până
.:
ce nu împlineă ceea ce-și propusese. Caracteani
de
20
că
risti în această privinţă .e faptul
a lucrat neîntrerupt și nu s'a dat înlături o clipă,

până ce nu a 'dobândit şi organizăt. mitropolia
ortodoxă a Românilor de peste munți.. Șaguna
“eră

un

creștin

convins, un ortodox zelos:

zelul

mai
lui pentru ortodoxie însă eră condus de cele
-raște
prive
ce
în
largi și mai . înaintate vederi.
bi cu
portul cu celelalte confesiuni ' şi în deose

“clerul: Românilor „uniţi din

Ardeal.

Dinast în-

și propo“ “focat, Șaguna întotdeauna a povăţuit Austria,
de
__veduit alipirea Românilor la Casa
şi. venit în
a
cum
veni.
credeă că va

dela care
ciind de-:
“ _timpul“său, şi mult bine. Curtea, apre
stie, i-a
dina
“de
mentul. lui Șaguna faţă
vota
emnate decoacordat mari onoruri, cele.mai îns cat și orraţiuni și titlul de baron. Dinastul info
în -personăli__todoxul zelos erau însă covârșiţi,
tatea lui Șaguna, de Român:

Ridicarea poporului

român .a fost gândul, idea sa

condurătoar€ şi

.
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călăuzitoare

7.

.

din tot timpul păstoriei sale ; cauza

„ românească de dincolo'n'a găsit în acea
_Un' susținător mai înfocat și mai stato vreme
rnic ca
Șaguna.
libertate

Ceeace

doreă Și urmăriă

Şaguna

eră;

pentru poporul român, pe umerii
căruia

apăsă jugul unei, nedreptăţi ” de câteva veacu
ri:
egală îndreptăţire
cu celelalte neamuri conlocuitoare ; luminarea sufletească a
Românilor, Șaguna voiă să constituiască pe Rom
âni în corp
politic apar

„Dacă

te. în “națiune cu drepturi politi
ce,
n'a reușit peste tot și în toate,
vina nue

„a lui,.ci a împrejurărilor,

„_trarii şi a connaționalilor

"feles şi urmat
cu

toții,

care i-au fost con-

săi, cari nu

A

l-au în-

„Românii în "Ardeal - stăteau, din.
puict devedere bisericesc, cum nu se:
poate mai rău, la
Venirea lui Șaguna în Ardeal, Credin
ţa ortodosă,.
exercitarea cultului divin abia
“ erau .tolerate; bi
„Sericile erau sărăce, neîngr
ij
;: preo
itții,
e cum îi |
da Dumnezeu, .căci oameni
i se îngrijiau . prea
Puțin de cultiv

area și de soa

lor. Există episcopia. ortodoxă. a. Românilor. rta
din- Ardeal, darea

era pusă sub jurisdicția mitropolitul
ui sârbesc din
Carloviţ, iar “episcopul român:
din Sibiu eră așă
„de mult pus sub Controlul! autoritățilo
r, încât nu
Putea face un pas fără
voia și știrea lor.
__ Lucrul de căpetenie, pe
care l-a: urmărit Șaguna,
a

fost să scoată biserica ortodo
din Ardeal de sub jurisdicţia: xă a Românilor
ierarhiei sârbești,
cum şi de sub controlul
apăsător al regimului,
să o facă autonomă, să-i
dea organizaţia; constii
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tuţia ei aparte. Acest lucru e cerut mai întâi în

'desideratele adunării româneşti dela Blaj 1848.
In anii următori Şaguna cultge și publică toate. ,
mărturiile istorice, în cari eră vorba despre viața
bisericească

autonomă a Românilor din dincolo ;

adresează memorii către miniștri, căutând să do- vedească, că și din punct de. vedere canonic

este întemeiată cererea Românilor,de a-şi aveă
organizaţia lor .bisericească aparte, mitropolia

lor, In' 1850 Șaguna obţină permisia şi convocă cel dintâiu sinod diecesan, care dădu deplină:
împuternicire arhiereului lor de-a realiză scopu“mile ce urmăriă. Aceasta întări și mai mult pe
„Saguna în calea sa, știind acum că la spatele

“său sunt toţi ai săi. Piedici
_guna multe

și mari.

Cea

întâmpină

dintâiu

Şa-.

o întâmpină,

„cum şi eră de așteptat, în ierarhia sârbească, : “care aveă tot interesul ca Românii să 'nu fie
„scoși de sub jurisdicția lor, să nu fie deslipiți de
ei, micșorându-li-se veniturile” şi averea biseri-

cească, dim care o' parte trebuia să revină Ro-

mânilor. În contra ierarhilor sârbi, fie prin -viu
sau
"graiu,—la sinoadele episcopale din Viena
cu
susţine,
din Carloviţ—fie prin scris, Şaguna

„ceă mai mare tărie și căldură, drepturile Româsârbesc
nilor pe teren bisericesc. Cu mitropoilitul
acesta
Când
.personale,
curmă Ghiar legăturile

cir_combătă propunerile lui Şaguna și puse în
Șaguna.
lui
adresa
“la
_culaţie lucruri neadevărate

Piedici mai întâmpină Şaguna din partea regi-în
dintre 1850 —60,
austriac
mului absolutistie
MAR
ae
a
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special din

|

partea ministrului

de

culte,

Leon

|

“Thun, om prevenit şi cu prejudecăţi în contra Ro__mânilor ortodoxi. Șaguna nu

se sfii, în

|

dea împăratului un memoriu în contra ministrului
Thun,.plângându-se de nedreptăţile, asupririle,
șicanele, pe care. acesta le făceă bisericii române
ortodoxe. Din partea uniţilor de asemenea isau

!
;
:

de o mitropolie română, aceasta să se facă pentu

.

între 1851—53.

.

- pus piedici: aceștia înțelegeau
ei; ceea și reușescsă capete

"Șaguna convocă,

în 1860,

urmă întru totul. In anii

că, dăcă-i vorba

al doilea sinod, care-l;

1862 şi 1863 Șaguna

veni la Curte în fruntea unor impozante

delega:

țiuni românești. Impăratul făgăduind înființarea
» “mitropoliei. ortodoxe a Românilor, ierarhia sâr- bească trebui, în cele din urmă, să cedeze și să-și
" deăşi ea asentimentul, Atunci, în Dechemvie

„1864, prin decret
'polia

orfodoxă

imperial, se reînființă. mifro-

a' Românilor

din

Ardeal

Ungaria, iăr Şagunafu numit mitropolit,

şi

Acestei

mitropolii i se subordonară 2 episcopi sufragani:
unul în Arad şi altul în- Caransebeş. Organi„Zarea dată mitropoliei este opera lui Șaguna care,
|

|

1855,să

înțelegând spiritul timpului și simțind nevoile po-

porului român de dincolo, a acomodat organizația

„bisericească cu ele. Așa, Șaguna făcti din biserică

- o fortăreață, un zid: de apărare al neamului. Orgănizarea bisericească

a Românilor

de dincolonu

e
altceva decât un sistem reprezentativ, având
„ca factori constituționali, clerul.și poporul; cari
„ în diferitele "lor formaţiuni
au să;.se îngrijească .
=
=

|
|
!
:;

|
|

!

N

ar

cari de toate afacerile bisericeşti și şcolare în
. In
guvernul nu trebuiă să se „mai amestece at
ţion
sanc
şi:
1868,
statutul organic alcătuit în
această
de monarh în. 1869, .se 'cuprinde, toată
a
organizaţie bisericească.
nivelului intearea
ridic
de
ji
îngri
se
"Şaguna
.
i.
moral.și chiar material al preoțimi
ectual,
.
prour
Din cursul de 6 luni, făcut de-un sing
:
i, Șapreoț
nă
devi
să
u
__fesor,. pentru cei ce avea
2 ani, iar:
guna făcă” seminar, cu un curs de
- mai

pe: urmă

de'3 ani: -a făcut internat, a cum-

„părat case pentru

seminar,

a trimis

tineri la

ca să-i aducă înapoi ca profesori.:
studii în atară,

moral al.
Şaguna ridică în scurtă vreme nivelul icioasă..
- preoțimii sale, îi făcu viaţa cu mult lesn
iră odăjdii,
- - Bisericile. sărace și dărăpănate prim
zidiră. .
odoare și fură reparate ; altele noi se
pentru biseSe constituiră numeroase fonduri:
văduve,
lor
tese
preo
-zicile “sărace, pentru ajutor
Sibiu;
în
e
dral
pentru zidirea unei biserici cate
tană,
oli
rop
mit
a
- se cumpărară case pentru rezidenț e acestea i-a
ete. Banii _trebuitori „pentru toat
it, fără condiţii
strâns dela poporenii săi, i-a prim
dat
mai mulți ia
grele dela guvern, dar pe cei
ÎNe
din avereasa personală.
mari.
n cultural -Şaguna are merite

„.Şi-pe tere

Inflinţă îi 1850 şi susţin

din bani săi „tipo-

ezană“ și o dărui
grafia“, numită apoi „arhidiec în “1853 ziarul „ Ş
ţă”
în -urmă . mitropoliei. Infiin
trăi el, în serviciul:
cât
,
- „Telegraful români & „pus
Se îngriji de școli. .
cauzei şi culturii “românești.

ai

Di

ga

i

mult cu numele— şi-un director al lor. Șaguna
luă școlile populare ale Românilor
oxi
sub inspecția biserici, prefăcându-le astfel ortod
în
școli
confesionale ; pe Protopopii săi în făcu
sau revizori școlari. La îidemiiul lui inspectori
se făcuri
numeroase școli primare. ' Pentru a avea
învă„țătorii

necesari, Șaguna făcti la_seminarul
din
Sibiu.o 'secție pedagogică de 2 ani.
Compuse:

pentru învăţători instrucțiuni, ti pări cărți
școlare,
dădi
con„Curs și ajutor la înființarea și suSț
iner
ea
gimn
aZiului ortodox din Brașov și la celu
i
din
Brad
.
Șaguna
țină conferinţe învățătoreşti. Șag
una

este aproape, înființătorul -, Aso
ciațiunii
-transilvane pentru cultura și
literatură” poporului
român“

(în 1860),
.
E
Șaguna a desfășuratși o
o însemnată activitate
literară, legată
strâns 'de tre

buințele practice ale
bisericii și ale școlii.. Repa
râ
“sau nd
făcând din
temelie biserici nouă; ori hir
oto
nis
ind
preoți noi,
trebui
au” cărţile

respective î), pe 'cari:le-a
și ti.
părit. In biserici trebuiau
cărțile de ritual, Șaguna
le revăzi,

corijă și tipări şi pe aceste
a 2)... Publică cazanii 'ori predici.
Inalt
e
lucr
ări
Șaguna
dădu: instrucţii . practice
sau

reguli de urmat

1) Hiroteseriu

şi Hir
bitor în, 1801. ! Râu
du a

ţ

I
3) Nineo Oetoin, 1ietaă A8pepistop
în 1865,
2

RR

-.. La. venirea lui Șaguna-era câteva școli
populare românești, puse însă sub inspecția supremă
„a episcopului catolic. cu toate că își avea
— umai

2183.

| pentru - preoţi 3). Alcătui şi. câteva cărţi teologice,
scopuri

dar tot pentru

: să se înveţe
practicecâ;

_depe ele. în: seminar și să fie citite şi..de preoți:
- pentru instruirea lor personală 4%. Traduse Biblia .

(cu ilustraţii 1856—58). Şaguna'se distinse mai:

ales pe terenul dreptului canonic. Prin. lucrările:
_sale de dreptul: canonic 3) a introdus la Români:

pe clerici:
studiul dreptului canonic, a familiarizat
ia până
-aceșt
care
e
de
și pe. mireni cu canoanel

la el :abiă dacă! aveau idei vagi. Cărţile lui. de
drept bisericesc—cu toate scăderile, mici de altfel,
- ce au — au servit și servesc încă și până astăzi
multora.

*

.

NIL
Date mai însemnate referitoare la biserica -din prin...
cipate între 1700 — 1859. Situaţia clerului

-

„inferior. şi Superior. -.

E

"La începutul “secolului al XVill:lea curentulcu
_slavon, în toate ' manifestările sale, “slăbise
totulîn biserica. română: el ieșise biruit din
“I

ciocnirea sa cu curentul grecesc, câre se întăserise destul de mult în jumătatea a doua a

iilor, Sibiu 1854.
“3 Cunoştinţe folositoare despra trebile căsător
pai
a
n
Manual,de studiul pastoralei, Sibiu 1872.
1855, Istoria bise%) Manual de Teologia morală creştinească1860,
-:
ricii ortodoxo 'răsăritene "universale 2'vol,
drept credincioase
ii
biseric
al
c
canoni
lui
dreptu
tele
5) Elemen
e 1868. Enhiridion |
răsăritene 1854. Compendiu de. dreptul canonic -,
.
carto inanuală

adică

7

=

de cânoane;

Sibiu 1871.

7

a

_ .

aa

“coluluial XVII-lea, In mânăstirea Bisericani din
„Mol
dova

n
-

îşi aflase, în cele din urmă : către finea

secolului al XVII-lea,
cărturăria slavonă, refugiul; din această: mânăstire pornise,
cum știm,

„Mitrofan episcopul, Hușilor și al Buzăului
. Ajutorul ce mai căpătă-apoi, în secolul al XVIII
-lea,
acest curent
de la Ruși, de -unde episcopul
manului Pahomie (1706—17 14) aduse în RoMol„__..
dova cărţi. bisericești, viață Sschimni
cească, nui
„„ mai dădu o nouă putere de viaţă
; hotărât lucru:
curentul acesta (slavon) eră menit
pierii ; în prima
Jumătate a secolului al XVIII-lea
el şi încetează.
„In schimb

însă se. întăreşte
te mult, în
"secolul, al XVIII:lea, influența grefoar
cească în bise:
Iica româneașcă. Inchinările
de mânăstiri în acest
secol sunt cu mult mai numeroase
ca în secolul
trecut ; iar. numărul patriarh
ilor orientali, al pre:
laţilor greci în genere,- aflători
e din Ce în ce mai mare.: . în țările române,
De pela mijlocul secolului al XVIII

. nele. noastre

lea, unii ajunseră chiar pe scau
-

episcopale

și-mitropolitane. Făcând
” Slujba bisericească
în grecește, dând: reguli;
“Văţături, clericilor. noştri, prel
înaţii' aceştia ar fi - "dus la. introducerea slu
jbe
românească, la grecizarea i greceștiîn biserica
bisericii noastre, dacă
NU S ar fi ivit un al
treilea curent în biseri
că:
cel românesc, reprezen
Cum ani văzut, prin tat în secolui al XVII-lea,
vlădici,
ca Teofil, ” Ştefan,
Varlaam, Dosoiteiu,

Cărți bisericești în ro etc., cari dăduseră diferite
mânește. Dacă vlădici
Teodosie, Mi
ca:
trofan, dela finel€
secolului al XVII

i

4
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lea și începutul celui de al XVIII-lea, voiau să. - »

_. încurajeze acest “curent, fără a o rupe însă cu
cel slavon: al tradiţiei, apoi vlădicii dela începutul secolului al XVIII-lea ca Antim Ivireanul,

Damaschin— despre ' care va fi vorba mai jos

i un mare avânt acestui cu- — dădură
în deoseb

”

„rent, prin acee că. ei traduseră şi tipăriră în ro“mâneşte cărţi de slujba bisericească . şi făcură asttel ca, în prima jumătate a secolului al .
XVIII-lea,“în locul limbii slavone, și în ciuda.
limbii grecești, să se introducă. limba românească în slujba bisericească, mai întâi în ȚaraRomâneascăși apoi şi în Moldova, unde prin
'cu Rusia, întreţinute de unii. vlădici,
legăturile

Curentul slav se: menţinii ceva mai

7

mult. Intro- -

- ducerea limbii românești în Slujba bisericească,
care avu loc în prima jumătate a secolului al
- XVIII-lea, e cel mai. de samă fapt din această

epocă a bisericii româneşti. Cărţile românești de.
slujbă bisericească, tipărite . în acest timp în

țările

române,

pătrunseră

şi la Românii . din

Ardeal şi nu numai la cei ortodoxi; legaţi prin.
i cei din principate, ci
_ comunitatea credinţecu:

„şi la uniţi, cari nu aveau unde să-și tipărească
- atunci cărţile trebuitoare pentru” slujbă. Acește
"cărţi, pe lângă marele folos literar : al unificării
:'
“ limbii românești, mai aduseră și altul și anume
iden"străbătând graniţele politice, ele pe lângă

titate de graiu, de scris,de datini și de credinţă,
'dădură neamului nostru de pretutindenea și idea

. “unității sale,

136.
In unele privinţe” însă,

biserica. română,în

prima jumătate a secolului al XVIII-lea, nu
stătea
tocmai bine, Puterea și autoritatea “de care
se

„.bucuraseră episcopii și mitropoliţii
vreme,

noștri

mai

sunt restrânse acum, la începutul

„secolului al XVIII-lea; de către diferiți
Domni,
fie români, fie fanarioți. Mitropoliţii sunt
numiţi
de

Domn,

:dupăce

însă. mai

întâiu

aveă

loco
simplă tormă de alegere; pe urmă, prin
patriarhie,
„Domnul puteă; să-i înlăture oricând. Vlădicii ro:

„„mâni sunt opriți acum dela orice politică reli„Bioasă și. mai: âles dela politica - propriu
zisă:
„amestecul .în afacerile | politice li
se: interzice;

acum. nu se vor vedeă mitropoliți
şi episcopi
- (de partid) “mergând în fruntea gloatelor.
în contra. Domnului. Sunt supraveghiațiridicate
deaaproape
în ce priveşte cheltuirea veniturilor. epis-

„ Copiei sau mitropoliei

Tioţi le: cer acum

'serica

respective,

Domnii

fana-

o supunere strictă față de bi-

patriarhală (grecească). Acum

vom -vedeă
„că vlădiciisunt
. ' strâns legați numai de rostul.
lor. curat bisericesc : ide Slujbe etc,,
și dacă trec

peste. aceasta, o: îndeletnicire
parea cu - literatura religioasă; îngăduită-e. ocucu tipărirea de
cărţi

bisericești, Din „această cauză,

episcopiile
în această vreme. centre
pentru: toată munca
desfășura

devin

tă -pe tărâmul bisericesc

iar mână

acum; în umbră ; din acest. timp stirile
călugării
incepură să-și caute
mai numai de slujbă
şi de gospodărie. Năvălirile oştirilor duș
mane, încartierările
sau prădările lor Prin mânăst
iri, făcură ca mârămân

a

+

„înainte
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năstirile să decadă. Mai ales în Moldova, — în
urma războiului îndelungat dintre Poloni şi Turci,
când soldaţii poloni ori Cazacii își: făcură car-:
e:
tiere ori. le -prădară sau: arseră— mânăstiril

.

fuajunseră într'o stare destul de rea; călugării
Domaceea
giră, averile. se înstrăinară, etc. ; de

nul şi mitropolitul: Moldovei, dela începutul ge-::

a.

- colului: al XVIII-lea, luară măsuri de îndreptare
călugării. sunt aduși înapoi în mânăstiri, ăverile
” sunt. descurcate. După aceea, pe vremea lui Constantin Mavrocordat, 'se luară măsuri cu
la călugăriri, la. alegerea. egumenilor.

privire
Pa

*

“ Preoţimea de mir nu stăteă nici ea mai bine.
(de
“Cea mai mate partea ei eră necărturară
aceea
slavoneşte) încă din secolulal XVII-lea ; de

nevoia de a li se da în cărţile bisericeşti măcar
cum
“regulile.de tipic şi cetaniileîn românește,
săsă.
cum
modul
e
despr
„şi înstrucţii preoțești
.
eră
i
preoţi
aw
învăț
ce
„vârşească sf. taine. Tot ceea
aceasta
să citească, nu să şi înțeleagă, slavoneșşte;
că-

se făceă în vreo. mânăstire, pe lângă vreunii își “preoț
„lugăr cunoscător al acestei limbi, unde
să-urtrimeteau pe fii lor, ca să se- pregătească
preoţia: să
_meze în locul.lor: : ceeace făcea ca

devină astfel

ereditară. , Mulţi dintre ei memo-

să le
rizau rugăciunile, -ceeace nu-i împiedecăse aflau
,
preoți
u
amestece uneori. -Cei ce se făcea
ă, în ce
într'o situaţie mai favorabilă, mai uşoar : preoții
ilor
“privește plata dărilor, decât a ţăran
u Moldova ..
pentr
—
dare
o,
“ plătiau vlădicăi lor
tă „darea."ne arată Dimitrie Cantemir în ce cons
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- vlădicească. sau ploconul vlădicăi, anume:
200
de aspri

sau bani; o piele de vulpe ori de jder
Şi colacii vlădicești ; deci, cele 2 din
urmă erau
plocoane în, natură— şi alta către Dom
n ; aceasta
din urmă creșteă- (prin abuzuri) sau
descreștea

(ne mai luându-se dela preoți dăril
le plătiau ţăranii; unii Domni (pela e pe care
. 1673—74)

au
pe

și fixat -suma dării „preoțești către
stat, care
urmă iarăș a fost mărită.
Oric
um:
însă,
* darea preoțească eră
mai

„nu-eră încasată

lesne

de Slujbaşii

cele mai multe ori. scoteau,

de suportat, apoi

statului,
— cari de

mod -abuziv, și
pentru ei—ci de preoți anume înTând
uiți De aceea
- Mulţi căutau să se facă preoți
rile asupritoare ; dar cu cât creș spre a scăpă de dătea numărul preo-

-. ţilor,
cu

De aceea

atât și nivelul lor cultural

se luară,

„ XVIII-lea, *măsuri
tipărindu-se

la

pentru

începutul

se coboră,

secolului

luminarea

al

preoților,

diferite “Cărți în care
se -dădeau
„* preoţilor 'diferite . lămuri
ri:
spre
a
se
călăuz- ide
„ele în îndeplin

irea: Slujbei lor preoțe
știiar
,
„Mai târziu, sub Constantin - Mavr
ocor
dat,
.
se
ceri + ca -preoții: să fie cu
știin
ță
:
de.
-cart
e,
—
Primind învățătură
„ate“

dela anumite „obraze învăde €piscopi,—nu numai cu
pri-:
dogme, ci și cu privire. la dator

rânduite

Vire la

se facă

iile lor

preoți trebuiau
pe. la mitropolii; ca să vină pe la episcopii
să în
cele ale preoției, Tot sub - Constântin "Mav vețe
ro
co
rd
at se luară
măsuri pentru scutirea
tuturor . clericilor de
dări. -

Sau

A
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ă .
__. Cu privire la biserica din “"Țara-Româneasc

- trebuie să mai adăogăm că, Oltenia fiind ocupată
..
Nemţi dela anul 1718, episcopia Râmnicului

de
fu scoasă de sub jurisdicția mitropolitului "Țării
BelRomânești şi fi. subordonată mitropoliei
să
avură
e
tiril
mânăs
ales
- gradului: Clerul şi mai
o
cere)
stoar
(de
fiscal
îndure multe dela. sistemul

.
al Nemţilor. De aceea toţi fură bucuroşi când
ască
mâne
a-Ro
„Oltenia fu alipită din nou la “Țar
al
în 17839. În jumătatea a doua a secolului

„

bise=XVIII-lea, pe lângă îmbogățirea literaturii
rite mai ales în
te
ri—tipă
cărți
riceşti . prin felu
pentru
Țara-Românească—se luară şi măsuri
carte,
ridicarea preoţimii.. Preoţii, cari nu ştiau

se ca să:
fură puşi cu forţa să înveţe,; se dispu
înainte
iar
,
număr
fără
“nu se mai facă hirotonisiri

fie exa"de hirotonisire candidatul la preoţie să
ră pronumi
Se
“minat asupra cunoștințelor sale,
e pe .
hiez
topopi. în fiecare ţinut, ca- să. supraveg
ID
"preoți, să inspecteze tbisericile. - - secolului al
“In această a doua jumătate a
curent pentru . “ XVIII-lea porni, în Moldova, un nou
pentru ridicarea
- _ îndreptarea vieţii mânăstirești şi
călugărul
t
„culturală a' bisericii, reprezenta prin
străin:
un
eră
Paisie şi prin discipolii săi. Paisie
şi înAtos
la
Rus din Rusia: mică. Se dusese
ând
ajung
torcându-se de acolo, a rămas la noi, Râmnicul- - .
ul
'stareţ la schitul Vărzăreșşti (din județ
Sărat). In_

1763 3i-fîu_ dată

mânăstirea”

Drago-

de subt -mirna, unde el cu:cei 64 de. călugări

40

„Conducerea sa, începură să ducă „viaţă
Obștească“,

petrecându-și timpul. cu_rugăciunea,- gosp
odăria
Şi mai ales cu promovarea învățăturii
bisericești

;
- starețul Paisie . obligase pe ucenicii:
săi ca, pe
lâng
viaţa
ă în comun, să tâlmăcească din
nou,
după originalele slavone, dar mai
ales după cele
grecești,toate cărțile trebuincioasepentru îndepli-

nirea slujbei bisericești, precum Și
-pe cele pentru
„luminarea, mângăierea și întărirea
sufletelor creștinești. Dragomirna fiind însă pe
pământul moldoVenesc,

care-a fost răpit de-Nemţi
1775, Paisie
plecă din această mânăstire, trecuîn mai
întâiu la
_ Secul și: apoi: se stabili în mână
stir

ea Neamţul,
“făcând aceste două mânăstiri
centrul mișcării,
"provocate de el în Moldova mai
întâiu, de unde
însă se

întinse, în timpul următor, și în
Țara-Ro-

mânească,. trezind

astfel mânăstirile—care ajun:
-Seseră puţin locuiteși fără
nouă viaţă ; sufletul, inima rost cultural - la o :
acestei mișcări fiind
mânăstirea Neam
În prima

ţul, |

jumătate

i

i

a” secolului

al XIX-lea, și
anume : pe vremea ocupării
ruseș
ti,.
fi. încercată
-O reformă în biserică, de
Gavriil Bănulescu, adus
de Ruși și pus exarh al:
sino
Moldova. și Țara-Românească.. dului - rusesc peste
Gavriil vesti clerului: românesc

"iar în 1809
mers

Scutirea

de orice

luă dispoziţii

dare

către stat,

numărul

călug

referitoare la. bunul

al mânăstirilor ; mărgini

ărilor ; asemenea și pe'al preoţ
ilor.
din
sâte.; numi
Protopopi de judeţe
și. cre atunci şi
N

consisto-

—

DR

o.

o

oz

riile, Tot atunci se. luară şi cele

dintâi măsuri »

.
în contra egumenilor greci.
ocupă
mai
a
de
tară
încâ
De pela 1820 Grecii
e.
scaunele episcopale şi mitropolitan Ruşi Țărilor.
de
zit
"Regulamentul organic, hără
o' nouă stare de lucruri și în

+

-Romârie, aduce

turile și aju- biserică. Prin acest Regulâment, drep episcopii şi .
e;
_+onomia bisericii fură restrâns
A

adunările obştești
„mitropoliţii. se aleg acum de
un. număr destul
extraordinare, care cuprindeau
ă
id

”

.ă

bisericii o nou
de mare de laici. Se dădu averilor rite legi, din
dite
.
prin
administrare; luându-se,
1835, averile mâmână bisericii : mai întâiu, în
duceau viaţă? .
cari
ia celor
năstirilor—cu excepţ
obştească—, după. aceea,

mânească

„__ episcopiilor

în

1840,

și în 1844şi îă Moldova,
şi ale

mitropoliilor,

în 'Țara-Ro-:

şi

averile”

Și punându-se

conduceri sub
_—sub pretextul unei mai buneului, care cret un.
controlul și administrarea stat

ţia trebilor bisericești,
ofei
ci
:. log
minister al biseri
în Bucovina, un fond
fără a se institui, măcar ca
preîntâmpine trebuinţele
„special, din-care să se
mnte -epis. înai
acu
bisericii. Statul retribuiă de
alu
person l lor ad-”
copiile şi mitropoliile. cu. tot ile, mânăstirile,
ari
ministrativ ; întreţine “semin i etc.
Cu privire
cer
efa
bin
făceă clădiri bisericeşti,
organic puse condiţia ca
“la preoţi Regulamentul
otonisit, preot fără se“niimeni să nu mai fie hir
să. dea pământ nentru
“minar, obligăpe proprietari țară ; „preoțimea fă
întreţinerea „preoţilor dela
“a.
—
- scutită de clacă, de dări.
N
+

“
.

,
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XVIII,

i

-

- Antim Ivireanul

Născut
în Georgia (în părţile Caucazului) pe
la mijlocul secolului al: XVII-lea,-se
numiă din
botez . Andreiu, In tinerețea sa a căz
ut . într'o
"sclavie, a cărei durată Și loc nu se
știe. A învăţat limba turcească, 'arăbească Și gre
cească în
_ti
mpul

acestei

părat. In

sclavii,

din care apoi s'a răscum-

Țara-Românească

a

venit

în - primii
âni de domnie ai lui Brâncovea
nu (1688—1714):
: desigur atunci vreunul din mul
ții
- grecii, veniţi, în țară, va- fi atras ate prelaț
nția Domnului .
„» asupra acestui om înzestrat în
mod excepțional
cu. diferite daruri. Era mirean,
cân

d a venit la
noi. Invăţă meșteșugul tiparului
la Mitrofan, care
eră, cum am văzut, conduc
ătorul tipografiei
domnești și fu întrebuințat
la Început la. tipă
Tirea. cărților greceşti. Pe
lângă meșteșugul tiparului
limba

străinul

mirean

românească,

nească „aşa

de bine,

.pe

Andreiu mai

care

cum

ajunse

să

învăţă și .
o stăpâ--

- au stăpânit-o. In Țara-Rom : numai puțin străini
ân
slavonă. Mitropolitul. Teo ească învăță și limba
dosie îl determină să se
facă călugăr, ca să câș
tige astfel pentru biserică ; călugărindu-se,
luă numele. de. Antim.
și
fu făcut ieromonah, Antim
ajunse, după Mitrofan, conducător al tipografiei
dom

„In

nești
anul 1695 se duse ca egumen la din București.
Snagov, unde :
4

y
=

14

-

strămută și tipografia
din Buc şti şi unde, timp
de 7 ani de zile, desfășură, ure
o mare activitateti- |
pografică. In 1702 deveni con
duc
ătorul tipografiei . îi
- din București, restaurată
de. Brâncoveanu. Păstră
Și egumenia de la Snagov pân
ă în 1705, când fi
ales episcop'al Râmnicului
, după Ilarion cel osân- dit de un sobor de arhier
ei. La Râmnic, Antim
făcut ipografie- și tip
ări “cărţi. După moartea
lui
Teodosie (în 1708), Antim.
este ales, prin aclamaţie mitropolit al:ȚăriiRomâneşti, fiind designat
și de răposatul! mitropoli
t, prin diata: sa, “ca succesor.. Patriarhia fi dădu:
„ecdosis“ pentru întă
* Tirea alegerii Și „met
athesis« pentru strămuta rea
din scaunul Râmnicului
la cel mitropolitan. Antim,
făcu, ca mitropolit, o
tipografie în Târgoviște
tipări şi aci cărţi, In:
și
1711 îritre cei cari își
Seseră speranțele de
pu:
mâ

uire de supt. Turci,
Rușii lui Petru cel Marent
prin |
,
îi și mitropolitul Antim,
„ Care, “ținând sfat
cu. boierii “partizani al Ruș
hotărăsc
ilor
de

împreună, caunii

bo
partea şi în tabăra Rușilo ierisă treacă pe față
r. Brâncoveanu, ne.

asupră-și

orice

bănuială,

îndepărteze

luă măsuri

Vedeau în. el încă

în

de-

contra

un străin, și Printre.
clericii,
„Cari îl pâriră.. lui Br aveă. dușmani personali,
ân
Domnul îi cer
demisia; căci altfel coveanu,
va. mijl
cari îi râvneau

să

fie “caterisit.

locul,

Se aduseră

oci

la patriarhie ca
atunci mai. multe

Da
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care și lipsa: unor
învinuiri mitropolitului, între

pungi de bani, precumși faptul că eră. străin 'etc.
Antim merse

la Curte, vorbi

:

de adreptul Dom:

_nului, prezentă desvinovăţirea sa în scris și spuse .
că demisie formală nu dă, dar ca să facă voia.
- Domnului seva retrage de-bunăvois din scaun.

a

timp

- Prezentând peste -câtva

lămurindu-s€

“banii

ce i'se

o nouă

apărare” și

apoi şi întrebuințarea unora din:

puneau

în sarcină, Antim

fu lăsat:

: în- pace de, Brâncoveariu, care nu împinse lucrul

iu cu Turcii.
In 1716, Nemţii începură un răsbo
aceşti noi lup-

la extrem.

Antim,

socotind

acum

că

prin

a țării,
tători în contra Turcilor va veni mântuire
lor.
Nemți
ai
zani
parti
se puse în fruntea boierilor
din
fugi
dat,
ocor
Domnul de atunci, Nicolae Mavr
m Anti
pe
ni
întâl
Pe drum
Giurgiu.

Bucureşti Ia
m își
şi-l luă o bucaţă de loc cu sine, dar Anti spre
i,
reşt
apoi voie să se întoarcă “la Bucu

„certi

a nu lăsă turma

fără

păstor.

Mavrocordat

nu

nd la Buvoi să-l lase, dar Antim plecăA și, veni Grecilor. a
curești, încercă 0 mișcare împotriv turcească

“ Mavrocordat,
la București,

întorcându-se cu oaste
se răsbună cu prisosinţă. . Antim

voiă-să se ducă,
: fu-cheinat imediat la palat. Nu
facă, căci altfel .
dar.în cele din urmă trebui să o
Fu aruncat
ar fi fost sfâșiat de soldaţii turci;
straje. Fu dat în
_într'o chilieşi pus. sub grea
pentrucă_ar fi.

judecata patriarhiei. şi caterisit, - jitor“. -Rămâ„criminal“ şi “chiar „vră

“fost -un

nând simplu

=
ia

călugăr,

este surghiunit la mun-

6.

N

tele. Sinai.

Dat pe

sama unor Turci, de cari

Mavrocordat
eră sigur, Antim

nu ajunse la locul

destinatdin
, cauză : că pe drum

fi

înnecat în-

tr'un râu. Așă pieri Antim în Septemvrie

1716.

Antim a lucrat în deosebi la tipărirea

„ Tiparul fusese 'cunoscut la noi și înaintede decărți.el;
cărți se tipăriseră și până la el, „Meritul de că
„pete
nie al lui Antim însă-e că aq) a
încetă
pe deplin la noi tiparul, prin numeroasel țenit
e tipografii ce a înființat, cum Și” prin -disci
polii, pe
cari i-a format, b) a tipărit numeroase cărți
(între

1690 — 1716), prin care a. determinat
un curent: de cultură religioasă în “Țara-Româneasc
ă, .
” Prin aceste cărți Se aveă în. vedere
luminarea
„minţii credincioşilor, și îmbunătăţirea
tească, prin adăparea lor cu. învăță lor sufleturile credinţei creștine.
E
Ie
Intre cărțile românești tipărite
de Antim avem : Psaltirea. (în 1694), destinată
nu nnmai preoţilor,ci şi laicilor de a.o citi,

de a: învăţă carte

expuse

.

de pe ea; Noul

în așă fel, ca să

fură atunci traduse! în romfie înțelese de toţi.: Acestea,
vățături creştineşti (1700),. ânește şi tipărite, așa-s :'[netc.; ba chiar și cărţi, prin Floarea darurilor . (1700),
cari ortodoxii erau apăraţi
„de învățăturile ; răt
ăcite,
pe

„+

carile

răspândeau

papis-

Câteva cărți de slujbă bis
ericească, tipărite Îa începu
t,

i

Sai

aa

introducerea
Mai târziu însă Antim păşi hotărit pentru prin
aceea că ”
că,
iceas
biser
a
slujb
ii româneşti. în

limb
Aşă, în 1697,
tipări. cărțile de slujbă în românește.
dădi, în 1706,
urmă
Pe
ia.
ghel
dădu în româneşte Evan
e un liturghier, cuun Euhologhlon; care în realitate le zice preotul 'în
cari
pe
prinzând toate rugăciunile,
ia şi liturghia. altar, când săvârşeşte; vecernia, utren
Antim și tipărită cu
Cartea îi tradusă din. grecește de
e: Antim pusese,
făcus
se
cheltuiala lui. Pasul hotăritor
, când slucitesc
care
de.pe
a
carte
în mâna preoţilor
oricărţile . ..
reţil
cântă
şi
- jesc la altar. Trebuiă acum 'se deă
cu chel,
tipări
Antim
1712,
în
şi,
trebuitoare la străini,

iu în româneşte.
tuiala sa, Octoihul, care e “cel dintâghiil
e şi MolitveLitur
Pe urmă Antim tipări, în:1715,
ovul. Prin .
Ceasl
1715
în
ne
în
;
e

tot în româneşt
urmare, cel mai |
aceste cărți.de ritual se face, prin i bisericeşti. In
slujbe
hotărit:pas sp'e. naţionalizarea”
și tipărirea acestor acelaş timp, Antiin, prin traducerea
la făurirea

nicul

cărți, a contribuit foarte mult. la “crearea,
“vechii noastre limbi bisericeşti.Antim şi prin dărnicia
tipografiile conduse de

“Din
e cărți greceşti de
lui Brâncoveanu, ieşiră şi numeroas în cari se slujiă
Orient,
_slujbă, pentru bisericile din
cuvântări bisericeşti, ori
de
şti.
grece
cărți
sau
“grecește,
creştineşti, destinate să
ături
învăț
cărți, cari cuprindeau
ască;
-

fie citite de credincioşii

-de limbă

ortodoxi

grece

înaltă sau şi de pole:
în fine, unele chiar de teologie
scă ajunge acum focarul,

“mică religioasă. Țara-Românea

din

care se

pentru Orientul gre-

răspândește lumină

.

.

nostru devin ocrutitorii
_cesc; Domnul şi _mitropolitul
o
oxe din Turcia, *
" credinţei la popoarele ortod
Antio
ul
„din patriarhat
= Şi pentru creştinii ' ortodoxi
:
slujbă
de
cărţi
aveau
şi nu
hiei, Cari nu ştiau greceşte
t de abilitatea lui Antim,
în limba lor, Brâncoveanu,

ajuta

-

ghie: -"
arabă ttebuitoare, tipări o Litur
preoţii :

care turnă litera
ă şi arabă, căci
“şi un Ceaslovîn limba greac
au unii în greceşte,
sluji
din patriarhatul Antiohiei
z
-

7

alţii *
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„în “arăbeşte.: Pentru

acești ortodoxi s'a şi înfiinţat apoi

Caucaz. Și acolo:
tipografie, în care

la Tiflis, a trimis un discipol cu o
s'au tipărit cărţi în limba georgiană,

cu banii lui Brâncoveanu o tipografie la Alepo.!
„- 2 Antim nu a uitat” nici pe 'Georgienii' ortodoxi din

Antim

Ivireanul

„meşter iscusit

nu a fost. însă. numai:un

în ale tiparului,

ci a fost înzestrat

și. cu alte daruri..-Așă, a fost un caligraf maestru : ceeace ne-a rămas scris de mâna lui este,
„pentru. scrisul din timpul său, o.raritate, o îru-

museţe: el săpă apoi. frumos în'.lemn. (xilograf),
- în piatră și în âlte metale:; eră bun desenator.

El a făcut chipurile sfinţilor “din cărţilece a
tipărit : a sculptat frumoasele uși dela biserica
Antim. A fost apoi și pictor ; se pricepeă într'ale

ingineriei : ridică planuri de moșii.

Yăceă pla-

„nuri: de clădiri: așă, se spune că planul bisericii Antim din: București ar: fi fost făcut del.
In fine Antim 'aveă şi darul versificării : făceă

versuri frumoase

:

pentru timpul său.

.

„Antim a fost apoi-și orator. bisericesc, Do-

vadă.a talentului său -oratoric - sunt cele” două
volume de didahii (predici). rămase

manuscris și tipărite

Primul

dela el în

acum 20 și ceva-de ani.

volum
. cuprinde predici rostite:de Antim

in mitropolie, la

sărbătorile „bisericeşti

mai

în-

„semnate, în, prezența Domnului și a .boierilor;
_Sunt
mai lungi, mai: înflorite, Al doilea volum

Cuprinde predici mai scurte, mai simple,
pe în.. ţelesul tuturora ; âcestea au fost! compuse, ca
:

să fie citite de preoţi în biserici; în auzul -cre-

N
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x

dincioşilor de. toată mâna.: Predicile acestea fac
din Antim cel mai. însemnat cuvântător biseri- cesc din trecut.
Ca episcop, Antim a îngrijit mult de averea”
episcopiei Râmnicului. A îngrijit apoi de starea
lăcaşurilor bisericeşti : în timpul păstoriei lui la
Râmnic, se restaură şi zugrăvi biserica din mâ-

năstirea. Cozia ; se zidi.din nou mânăstirea Surpatele, (în

judeţul

Vâlcii) : se. zugrăvi

biserica.

mânăstirii Govora.
Ca mitropolit Antim a îngrijit: de averea mitropoliei. In deosebi însă, se îngriji de ridicarea
clerului

de

mir -din

ranţă, în care

se

starea

de înjosire 'de. isno-

află, hotărind

ca cei ce vor

să se facă preoţi: să meargă la arhiereul locului
timp de „un an, pentru casă învețe cele ale
preoţiei. Opri hirotonisirile, de care nu eră nevoie
"şi luă diferite alte măsuri pentru ridicarea preoțimii. Innoi multe biserici, făcu din temelie șase.

Pe urmă între

.

1713—1715,făcu biserica Antim
la început

„din -București : care

eră

mânăstire,

(eu chilii de locuit de _jurîmprejur) Și care a
fost înzestrată de Antim cu toată averea sa per-

sonală; . Dispuse ca în

facă

tipografie,

iar

dea diferite ajutoare,

'voiașilor,

. . -

nostru.-In

fruntea

această mânăstire să

se

mânăstirii să

se

din. averea

binefaceri „săracilor și ne- -

Antim, deși străin, s a identificat însă CU do- |
“de atunci ale neamului
rințele, cu e
a o samă de boieri a crezut

„că mântuirea „țării de sub

Turci va veni dela -

190
Rușiși a lucrat în acest sens ;. s'a. înșel

at însă
şi eră câtpeaci să-și piardă tronul. Pe urmă
, a
» crezut că scăparea țării de “sub
Turc

!
i

i și mai
-ales de sub Greci va veni dela „Nemţi
; s'a pus
„în capul boierilor părtași ai Nemţilor
și a lucrat
în această direcţie. Și-a pierdut:
însă,
pentru
.
.
..
.
|
.
cauze şi aspirații curat ” româ
neşti, şi tronul Noeși : .
Viața.
- Pi
IN
XIX.

_ Filaret

episcopul Râmnicului.

„730

Ungrovlahiei,

Grigorie mitropolitul -

„Filaret, episcopul Râmnicului,

e cel din urmă
din seria vlădicilor - cărturari
dela
Râmnic- ,din - secolul aj XVIII-lea, car
i,. din traducerea și tipă-

aceea, pentru

vom

pomeni

o și mai bună lămurire a
lucrului, |
în.

măcar

tre t de cei mai în“semnaţi Vlădici cărturari delacă
a Râmnic, dinainte :
„de Filaret,

De bună samă că. cel, ie
mai însernnât din seria
„ acestor vlădici cărtur
ari de
deschide calea

și dă

la Râmnic, cel care

direcţia,

e: episcopul Damaschin. Acesta a! fost:
di
sc
ip
ul
ul lui Mitrofan
al Buză
ului: Şi a

ajuns apoi dascălla
„ Yonă 'din Bucureşti,
Luz parte la ti

școala sla-

părirea căr-
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ților bisericeşti de slujbă, făcută de Mitrofan:
lui Damaschin se datorește Octoihul dela Buzău
din 1700.
“(în

Pe urmă,

după moartea lui Mitrofan.

1703), Damaschin ajunse episcop al Buzăului,

“unde

păstori

: lui Antim

până. în

la episcopia

anul

1708, când

Râmnicului,

!

urnă

Păstori. aci

până la încetarea sa din viaţă, în anul 1725.-In'
timpul păstoriei sale, Oltenia fi ocupată de .
Nemţi. Damaschin se duse în fruntea unei deputațiuni de boieri la Curtea din Viena, ca să
trateze în privinţa

situaţiei,

ce se va creă ţării,

ocupate de Nemţi. El apără apoi biserica din
„Oltenia de; încălcările, pe cari le făcură Nemţii
în drepturile şi autonomia bisericească.
|
De pe la anul1715 încoace
— deci după An- .
tim — și până către sfârșitul vieţii sale, Dama-

"schin se ocupă cu traducerea în românește acărților de -slujbă bisericească. Mai toate cărţile
de ritual” au fost: traduse de Damaschin, în româneşte, servindu-se de originalele greceşti, sau

.

“şi-de cărţile slavone, ŞI lucrând timp de 10ani
la această prefacere în românește : dela 1715
pânăla 1725. Nu a putut” însă să le tipăriască, |
precum a dorit, din cauză că: a) nu a avut
mijloacele materiale trebuitoare la o așă de mare

operă;;: b)i s'au făcut'felurite dificultăți de Nemţi,

„când

a voit să tipărească

câte ceva; c)

Sau

oprit să intre în Ardeal, Banat și districtul Ara-..

dului

cărţile. românești

de rugăciuni,

tipărite în

țară. De aceea toate traducerile lui. Damaschin
au rămas în manuscris la moartea sa. Cea mai

.
.
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-

mare parte din ele au fost tipărite de discipulii
"și urmaşii săi pe scaunul. dela Râmnic: -episcopii Inocențiu (1728— 1735) şi Clement (1135—

-„ 1749); altele din manuscrisele

lui

Damaschin

au servit la îndreptarea și complectareatradu„_“cerilor și tipăririlor, -cari s'au făcut mai târziu,
Episcopul Chesarie. al. Râmnicului (1773—
1780) eră Român,: născut în. Loviștea - (judeţul
Argeș). Invăţă caite în București în școala grecească, condusă pe atunci de Alexândru Turna- Vitu. Invăţă apoi. franţuzește, latineşte.. Se fâcii
călugăr la mitropolia din Bucureşti ; fi discipul

al mitropolitului Grigorieal II-lea al Țării-Românești (1760—1786). Chesarie ajunse îndată pro-

tosinghel, - apoi arhimandrit, mulţumită "faptului
că era om. de carte. Intovărăși pe mitropolitul
Grigorie al II-lea la Petersburg, când acesta se
duse. la Curtea împărătesei Ecaterina, ca
să se

inchine şi să vadă ce soartă

se rezervă

Țării-

Româneşti ; căci se credeă atunci că Țările
ro:
mâne vor rămâne statornic ale Rusiei.
In 1771,

prin voința Rușilor, Chesarie ajunse “vicar
episcopiei Râmnicului, iar în 1773 e ales formalal

"episcop al acestei eparhii, unde păstori până.în
1780. Pentru timpul 'său Chesarie a fost
un om
„ invăţat: cunoscător al limbii grecești, franţu-

Zeşti și latinești; eră un bun cuvântător, un om

milostiv,

darnic:

dărui

pentru

săraci

150

de

„Pungi de bani; cheltui mult pentru școli, bise„TIC, mânăstiri și mai ales pentru tipografia din

“Râmnic,

pe care 0 'reorganiză, aducând

literă

153

“şi gravuri dela Sibiu. In tipografia de aci, Che-i" sarie tipări mai . multe cărţide slujbă biser
cească (Octoih, Triod, Molitvenic, Ceaslov, Psali cărţi bisetite), dând un nou avânt tipăriride
ricești la: Râmnic.. Opera cea mai de seamă. și

Chesarie
de al cărei nume se leagă gloria lui dată în.
este tipărirea -A Mineelor,. acum întâiaş
nește,
româneşte ; până atunci se dăduse în româ

e“, numai slujba
le
loghioan
Antote
în așă nurm, ni
cursul anului,-nu
cin
dela sfinții mai însemnați

se
slujba” tuturor sfinţilor și din fiecare zi, cum
ea
ucer
trad
ieit dela
a porn
în Minee. Chesar

află
zuind o :
Mineelor făcută de Damaschin,. revi
vechi
mai
„punând în locul cuvintelor mâi: grele,
și dând
din traducerea lui Damaschin, - altele,

"textului

.

un stil mai. limpede. S'a servit la tra-

uit de făcut
ducere de originalele greceşti. A mânt
;: căci în 1780,
_traducerea, nu însă şi tipărirea lor
de ti-

- când încetăel din viaţă, mai

-

părit Mineele pe,
-_gustor, pomenind
dreptate să spună
“"Țara-Românească,
mai dobândi“,

erau încă

câteva luni. Un simplu ne- .
-de moartea lui Chesarie, aveă
' aceste. “cuvinte: „cât va stă.
arhiereu ca Chesarie nu va
PI
N

(1780—t792),
"Filaret episcopul. Râmnicului arie
grec
,
a fost
es
- „continuatorul operii lui Ch
urai
cult
l
ntu
avâ
de origine. Atât de puternic eră
A

pia Râmnicului,
dat, de antecesorii săi la episco
un alt episcop grec, ,
"încât şi grecul Filaret . şi
ut face altcare

a. venit

aci- după el, nu

a put

154

.

„ceva decât să urmeze direcţia dată de cărturarii
vlădici români dinaintea lor. :

“Filaret să: întâlneşte

întâiu,
pe

la 1776, la

mitropolia din București, ca arhimandrit, bucu:
rându-se
de favoarea mitropolitului Grigorie al
Ilea, şi a Domnitorului fanariot, : Alexandru

Ipsilante, cari mijlociră ca

tonisit arhiereu

Filaret să fie hiro-

titular (al Mirei,

1776). Filaret

„se află în strânse legături cu Chesarieal Râm” nicului și lucră. și. el la desvoltarea
literaturii
religioase. Când muri Chesarie (1780), Filaret,
cu învoirea patriarhiei,
fu pus, din arhiereu ti„tular' al Mirei, episcop al eparhiei reale a Râmnicului. Fu

solul lui Aiexandru

Ipsilante în Ar-

deal, ca să trateze acolo şi să aducă înapoi pe
feciorii fugarii ai Domnului. Cu. Domnii urmă-

tori nu se mai'avu bine:- unul (Mihaiu Şuţu)
îl exilă câteva luni la Craiova, “altul (Mavro:

“gheni) îl sili'să

dea bani;

de

aceea

ca să-și

răsbune și Filaret primi.pe ; generalul austriac
Enzenberg în "Oltenia, în timpul răsboiului cu
“Turcii, cu cari ţineă , Mavrogheni. La plecarea

sa: din Râmnic lăsă o mare datorie asupra epis-

copiei. In anul 1792, Filaret, graţie sprijinului
Domnitorului de atunți : MihaiugȘuţu,. a cărui

favoare

şi-o câștigase

discurs, ţinutla

acum

printr'un

urcarea Domnului

este ales mitropolit

frumos

în scaun,

al Ţării-Românești,

și păs-

tori până în 1793, când demisionă —venind un

alt Domn (Alexandru

Moruzi),

care nu-l - mai

155

-

_

.agreă—şi se retrase la mânăstirea Căldărușani,
dată lui spre întreţinerea

Ca episcop
şurat

o. întinsă

rească. Luă

și supraveghiere.!

al Râmnicului;
activitate

dispoziţii

Filareta

-

desfă-

pastorală, gospodă-

referitoare

la ridicarea

bisericilor, la întreținerea lor la păstrarea obiec_ “telor din ele, la. săvârșirea tainelor; dispoziţii
"referitoare

la preoți,

la hirotonisiri, oprind pe cei

sfinţiți aiurea să slujească în eparhia sa. Îngriji
întru câtva şi de averea episcopiei dar lăsă,
cum văzurăm, şi datorii. Făcui eleşteul dela Fân-.

.

tâna Banului din. Râmnic, cişmeaua de lângă
Olt— existentă până astăzi—cu versuri săpate

pe o. piatră; îngriji de lăcașuiile bisericești reparându-le, înnoindu-le sau. mărindu-le. Pe terenul
cultural, reformă școala grecească din Craiova
și: aduse în bună stare tipografia grecească. Dar
Jucrul cel mai de seamă, făcut de Filaret, este
„ continuarea operei începută de Chesarie şi rămasă

neterminată

“din

cauza

morți:

fipărirea.

“ Mineelor. Filaret tipări și volumele de pe lunile,

pe care nu. fuseseră tipărite de Chesarie, Mi- neele: acestea au fost evenimentul literar al timpului ; au fost așteptate cu nerăbdare, și, apărând, s'au răspândit repede de tot în toate .bi-,
sericile din toate părţile românești. In afară de

Minee," Filaret, urmând

tot antecesorului

tipări și mai multe alte cărţi
“ slujbă sau.de cetit.. Filaret a
“avea trimișii săi peste munţi:
"de ce se petreceă acolo, spre

său,

bisericeşti pentru
.
fost şi un om abil;
aceştia-l informau .
a şti apoi și.el ce
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„să facă.A intrat în
„triaci din: Ardeal, s'a
pe urmă s'a declarat
Ca- mitropolit al

meaua

legături cu generalii ausrefugiat acolo câtva timp;
pentru-politica turcească,
Țării-Românești făci ciș-

numită de el,'a lui „Filaret“ (în Bucu-

rești), luă diferite dispoziţii folositoare
La moarteasa

bisericii..

lăsă toată avereasa pentru între:

ținerea și educarea copiilor orfani.
” - Grigorie mitropolitul: Ungrovlahiei (1823—
„1834). Născut în. București, pe la 1765, p:
rinţii săi erau nişte modeşti negustori. Invaţă
grecește la colegiul sf.- Sava, unde: se împrie-

teni cu Gherontie cel trimis din Moldova ca să

„înveţe

aci limba grecească. Se duse

apoiși elcu

Gherontiela mânăstirea: Neamţul, unde.se făcă

călugăr, în. contra
„preună

cu.

voinţei părinţilor

săi. Dim-

Gherontie lucră la tâlmăcirea

mânește “a. diferitelor. cărți „bisericești,

în r0-

cari se

tipăriră în Țara-Românească și. în Moldova: la .
laşi sau în mânăstirea. Neamţul. In 1812 făci
O călătoriela Atos :cu Gheronte.

murind

Tovarășul său

pe 'drum, Grigorie se întoarse în Busu-

rești, de/unde treci la mânăstirea „Căldărușani,
unde în pacea și liniștea mânăstirii se ocupă

cu studiulAci
. se' află în 1823, ca simplu iero-

"diacon, când
neşti.

Refuză

fă ales
însă;

mitropolit al Țării-Româ:

zicând

că

nu

este

vrednic,

dar fiind chemat la palat-—drumul
pânăla marSinea Bucureștilor îl făcii pe jos—se hotări să
primească. In câteva zile fu hirotonisit preot,
apoi arhiereu. - Fiind om. drept, “corect și voind

.

DI

.

să stârpească diferite abuzuri, își făcu dușmani

- printre boieri, Chiar şi unii episcopi îi erau contrari, Când, în 1828, Rușii năvăliră î Țara-Românească, mitropolitul” Grigorie -luă apărarea
“cleruluişi a poporului

în contra neomeniilor, la

cari îi supuneau Rușii ; aceștia ' așă de departe |
mergeau, încât
proviziile.

„Ce

îi înjugau și la care, :ca să tragă
ne pasă nouă—zicea

deplin îm-

“ “puternicitul Joltukin, răspunzând mitropolitului—
dacă

oaimenii sau

dobiţoacele. fac „cutare

cutare. tieabă,-destul
deplinească“.

sau

este ca ordinele să se
mitropolitului

Intervenţia

-

în-.

pentru

clerul şi poporul său, avi drept: urmare trimi-

terea lui în exil în Basarabia (la Chişinău) în.
“anul 1829,-Cași până atunci,și în exilul său,

-,

Grigorie.se ocupă cu traducerea în românește a
diferitelor cărţi bisericeşti. Românilor din Basa. :

“sabia, aflători dela 1817 sub Ruși, 'le dădu cărţi
bisericești. Deacolo, din «exil, „exercită
“asupra conducerii mitropoliei sale. Avu
suferit în timpul exilului său. In cele
divanul țării ceru lui Chiselef, ca să
mitropolit. înapoi. Acelaș lucru îl ceru.

influență
multe de
din urmă
aducă. pe
și mitro-

politul. Ruşii însă se temeau de el, că le

va -

“face dificultăți la alcătuirea Regulamentului organic şi-l. mai ţinură 'acolo. Abiăîn anul 1832
Fu însă
îi dădură voie să plece din: Basarabia.

oprit de-a se întoarce-în Bucureşti și i se-ceru:
demisia. Grigorie șe stabil în Buzău, unde făcu
sfă-

se
"o tipografie, şi unde 'cu. câţiva patrioţi :
mutat
fu.
Deaci
-îngrijă de soarta ţării.
tuşiiă
p-

N

7

Ş

:
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-

- apoi la Căldărușani, Abiă în anul 1833—după ce

fusese votat Regulamentul organic-=—se dădu voie '
„mitropolitului Grigorie să vină înapoi la scaunul
său. Cu toate că- eră adânc sdruncinat, nu în
„cetă însă să lucreze și acum. Muri în linie 1834
şi fu îngropat la mitropolia din București, afară

"—

din biserică! .

Ra

Mitropolitul Grigorie este

reprezentantul cel

mai de samă al curentului paisian
în "Țara-Ro. mânească. Cu el-şi prin el acest cure
nt ajurise
ȘI. pe scaunul

mitropolitan

şi a lucrat în

conformitate cu, cerințele, noului

al țării.

Grigorie. de-

Venise aderent al acestui curent, prin ducerea ȘI
călugărirea sa în mânăstirea Neamţul. A trăit

"curent,

Viaţa lui — care de. altmintrelea

servi ca model;

ca exemplu

ost întreagă deditrad
ca
ucer
tă
ilor

a. diferitelor cărți bisericești; destul!
şi cu un cuprins variat, A fost un
de sacrificii, un bun “Român, un

cător: dădă

poate

de moralitat—e a

tot ce .avă și muri

în românește

de numeroase
om de muncă.
mare: binefă-

sărac. Ingriji
de instrucția clerului ;: opri 'hirotoniile
la Vidin.
Luă măsuri pentru îndreptarea şi ridi
carea preoțimii şi a mânăstirilor
e
„Notă. — Cărţi traduse de

numai

de Grigorie

sunt:

Grigorie şi: Gherontie sau

"„Chiriacodromion-ul“

la București în anul 1801 ; »
tipăr
Tâlcuire la cele patru evanita lui Teofilact, arhiepisc

helii“

» Descoperire cu amăruntul „a praopul Bulgariei (1805);
voslavnicii credințe“ a
lui Ioan Damascen (180

nezeeștilor dogme“

în

6) ; „Adunare pe scurt a dum-

1816;

(1817); „Antirisis“ sau. apărarea „Tâlcul 'antifoanelor*
bisericii Răsăritului
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.

(1817): e o polemică despre fecioria călugărească, scrisă
în potriva lui Neofit Duca. „Pentru eresurile Armenilor“
(1824). „Cuvintele lui Cassian Râmleanul* (1825), „Cu- vinte“ de ale sf, Vasile

cel-Mare, sf. Grigorie

şi sf. loan

“Gură de-Aur (1826—27. „Exaimeron-ul“ sfântului Va'sile cel Mare (1827). Un cuvânt al lui Ghenadie Scolarul în contra necredinței simoniacești (1827).-„Invă-- țătura pe scurt pentru nunți (1827). „Zece cuvinte“
ale lui Teodoret, despre pronie (1828). „Douăzeci şi
- „două de: cuvinte .ale lui Brienie despre purcederea sf.
„Duh (1832). „Puţul şi Impărțirea de grâu“ -ale sf.-Ion.
“Chrisostom (1833). „Cuvintele“ lui Fotie şi Grigorie
Palamă contra Latinilor despre purcederea st: Duh

Retipări

Vieţile sfinților dela Neamţu

alții de traduseră:
- dericul.

Pravoslavnica

_

XX,

Veniamin

(1832).

(1835). Puse

mărturisire
Ă
|

pe

şi Pa- .

„/

Costache.

Instituţiile pentru cultura și educarea

clericilor.

Veniamin Costache, cași Grigorie, mitropolitul
“contimporan

al Țării-Românești,

tantul cutentului

paisian

este reprezen-

ajuns, cu el şi prin el,

în: stăpânirea ierarhiei înalte în Moldova.
_ In deosebire însă de contimporanul şi tova_ -răşul săude idei, de direcţie, din Ţara-Românească,
Veniamin Costache era, şi după mamă și după
-

.tată,. fiu de boiar. mare. Născut

“ deţul Fălciu) în anul

la Roșiești

1768, eră feciorul boierului

Grigorie Costache şi al Mariei

(născută Canta-

" suzino), Din botez se numia Vasile.
„N

E

(ju-

7

La început:
—

.:
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trăi câtăva vreme-la ţară, unde începi să învețe,
Pe urmă fu adus la Iași şi dat la școala publică
"- (grecească) ; căci, nimeni nu mai puteă să ia vreo
„Slujbă, ori să îmbrace caftanul -de boier, dacă

nu ar fi făcut 'această școală. -Pierdă de vreme
„pe mâma sa şi-când eră în. vârstă de 15 ani
pierdu

şi pe tatăl său.

In sufletul lui se. treziră,

- în. urma acestor pierderi, sentimente. creștine re-

- ligioase : doriă'să se facă călugăr,

viaţa lui Dumnezeu
acasă,

spre -a

se

“centrul. curentului.

și

să și închine

faptelor 'bune. Fugi de

duce

la mânăstirea

paisian,

dat de un tânăr, pe care

Neamţul,

dar. pe drum fii pră-

şi-l luase ca tovarăș,

trebui să intre, ca să-și agonisească hrana,
la un
pândar, apoi la un preot, făcând diferite servicii.

Găsit aci fu adus acâsă. După moartea tatalui

său, lacov Stamate, episcopul Hușilor, deveni
epitropal averiiși îngrijitor al copiilor rămași
orfani. Plăcându-i

tânărul

acesta doritor

se
tace călugăr, Stamate îl făcu, la frageda dea
vârstă
de 16 ani, călugăr, dându-i numele de Veniamin,
şi-l luă pe lângă sine. Fu ucenicul și tovarășul
de viaţă al episcopului, care îl făcii diacon, când

cră în vârstă 'de 19 ani. Veniamin fă apoi chemat-

lă mitropolie și, hirotonisit. preot, când
eră de 20
de ani, fi pus: mare eclisiarh la mitropolie, apoi

esumen la sf. Spiridon;
în 1792, Iacob
Stamate âjunse mitropolit alCând,
Moldovei, Veniamin

“Costache, numai în vâstă de 24 de “ani, fu ales
„ „episcop al Hușilor. In anul 1796 trecu
ca
la Roman, . unde Tămase până în anul episcop
1803,
_-

;
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când murind Iacob Stamate, Veniamin, Costache

fi ales, în vârstă

de: 35 de ani,. mitropolit al

Moldovei. Pe lângă binefacerile şi ajutoarele,.
pe cari până atunci, ca episcop, le împrăştiase
la diferiţi săraci, nevoiaşi,

acum,

ca mitropolit,

Veniamin se gândi să adauge şi facerea de bine
a cărţii şi a școlii, Aducând în bună stare tipografia din Iași, începu să tipărească diferite cărţi
unele traduse de Grigorie şi Gherontie, altele de
însuș Veniamin. -Prin “tipărirea acestor cărți,
Veniamin Costache împreună curentul dela mi-

tropolie pentru ridicarea bisericii prin cartea
- bisericească cu cel paisian de la: mânăstirea
-Neamţul. Impreunarea - acestor două curente a
avut ca urmare tâimăcirea (din grecește ori sla-vonește) și tipărirea a numeroase cărţi de ritual,

de învăţarea credinței- ortodoxe, sau şi cărţi de
apărarea ei, toate însă scrise în aşă fel ca să

poată fi înțelese de Românii din toate

părţile.

?

Grija de şcoli fi la mitropolitul Veniamin tot -.
aşă de mare, cași aceea pentru tipărituri. In 1804
el înființă în mânăstirea Socola (de lângă Iași)
“seminar, în care

aveau să se pregătească fiii

de

preoţi și de diaconi, ca să devină, la rândul lor,
3
Maia
tot preoți...
In 1806, începând un războiu între Ruşi și

Turci și oştile rusești intrând în țară, mitropo- .

litul-Veniamin, în calitate de prezident al căimă- cămieice cârmuiă ţara, se plânse comandantului rusesc, că greutatea întreținerii oștirii ru' seşti: striveşte ţara. Se făcu astfel “neplăcut Ru- |
/

RI

:
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șilor şi în 1808 trebui să și dea: demisia, retră-

gându;se la mânăstirea -Neamţul, care deveni
acum un însemnat centru tipografice prin aceea
că mitropolitul. Veniamin. strămută aci literile

sale. In 1812 tinindu-se războiul, Rușii răpiră
jumătatea: Moldovei. dintre Prut și Nistru, peste
care în cea mai mare parte, din punct de vedere

bisericesc, se întindeă autoritatea episcopului de
Huși; mai puţin . teritoriu pierdeă mitropolia.

Chemat

de toată lumea,

Veniamin

se întoarse

cel mai bogat în traduceri făcute de

el şi tipărite

- Pe scaunul mitropolitan. Intervalul de timp de la
1812 la 1821 este, din tot timpul-păstoriei sale,
mai toate la mânăstirea Neamţul.
Isbucnind, în 1821 .răscoala Grecilor în contra
"Turcilor,. Veniamin nu văzii cu ochi buni această
mișcare, începută. în „Moldova, și interveni la.
căpetenia Grecilor. în contra unor fapte neomenoase ale soldaților săi; pe urmă, după datina
„țării, Veniamin . luă, prezidenţia - căimăcămi
ei,
care — după fuga peste Prut a Domnitorului
- Mihail Şuţu — conducea țara. Trimise pe ierochirixul mitropoliei, Ghenadie Roset,
la Brăila,

“Că să asigure pe Turci.de credința . țării, Roset
la

întoarcerea

fă crunt

bătut de

eterişti. La

apropierea oștirii turceşti, Veniamin crezând că
- ŞI Ruşii se vor. amestecă și Vor aduce
o nouă
stare de lucruri în principate, fugi
şi el ca mulți
alții,
din Iași travestit,

ducându-se în satul

lincăuţi din ţinutul Hotinului (în Basarabia)Co-,
lâsănd grija” averilor şi trebilor mitropoliei în :
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:

sama dichiului Isaia, care nu măi știă cum să
împace necontenitele cereri ale ostașilor streini.
Veniamin în timpul cât stătu la Colincăuţi se
ocupă cu tâlmăcirea de cărți în românește.
Când-Veniaminse întoarse înapoi la scaun în
1823, găsi totul,la mitropolie, în ruină. Semi:
narul dela Socola săteă pustiu, iar dascălii aduși
din

Ardeal fugiseră. Mânăstirile

dela: munte,

ca:

Slatina—unde îi plăceă să se retragă și unde
îşi şi pregătise loculde îngropare—ș. a. Secul erau
în ruină. La Neamţul teascurile tipogrătiei fu-.
"seseră ascunse, litera îngropată etc. Trebuiă deci
multă muncă ca să se îndrepteze iarăș lucrurile.
Teaşcurile fiind mutate Ia lași și tipografia de
„aci fiind refăcută, începu din nou să lucreze în
1823 şi pânăla 1828 dădu o sumă de: cărţi de

slujbă sau de învăţătură

creștinească.. Deschise

seminarul, -trimise “tineri bursieri la învăţătură în

Bucovina

(Cernăuţi)

și în Rusia.

Incepi

să zi-

- dească mitropolia. Prin Regulamentul organic şco-

lile fiind luate de stat, Veniamin rămase 'să îngrijească de săraci și de cărți. Venind în conflict
cu Domnitorul Mihail Sturza pe tema sdminist
trării averilor bisericeşti, Veniamin demisionă în .
1842 și se retrase, în mijlocul părerii de rău -

„a tuturora la mânăstirea Slatina, unde
încă

4 ani.

Acel

prin

mâna căruia

mai trăi

trecuseră

milioane, muri în sărăcie şi fă îngropat la Slatina, afară din biserică:
în semn de umilință

„Călugărească. A fost un om bun” şi harnic, cum
numai

rar se găsesc!
N
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Notă. — Cărţi tipărite la îndemnul lui Veniamin sau:
traduse și tipărite de el: „Apologhia“ scrisă de Dimitrie
mitropolitul 'Rostovului. (tipărită la Iași în 1803). „In-trebări şi răspunsuri oarecare bogoslovești“ ale sf, Atanasie-al Alexandriei (1803). .„Tâlcuire la cele pairu

“ evanghelii“ de 'Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei

(1805).

„Descoperire cu- amăruntul a pravoslavnicii credințe“
a lui Damaschin (1806). Veniamin traduse: „Tâlcuirea
celor 7 taine“: (1807) pentru preoți. La mânăstirea
"Neamţul începură .din 1807 să apărură , Viefile sfinților“
“traduse de călugării de aci.In 1808 două cărți de psaltichie .In 1811'-„,Chiriacodromion-ul* tâlmăcit de Veniamin, Cași „Scara prea cuviosului părintelui Ioan

-

Sinaitul

(1814).

„Checragarion-ul“ fericitului Augustin

|

(1814) ; „Indeletnicirea iubitoare de Dumnezeu“ a lui
Eugeniu Bulgarul (1815); „Rasoforul“ (1815): „Intrebătoarele

din

răspunsuri

Sf.

Scriptură“

ale starețului

Vasile (1816); „Tipicul şi „Octoihul“ (1816); „Ceaslov*
(1817);

Psaltire

(1818);

„Evanghelie“ (1818) ; „Carte”

folositoare de suflet“ şi: „Liturghiile (1819) „Rugăciu““nile* (1819).
|
După

1823 apărură următoarele cărţi de slujbă : Psal-

tirea, Antologhionul,

Evanghelia,” Liturghiile,

Apantisma, Graiurile

Maicii

Molit-

venic, etc. ; cărţi de învăţătură : Istoria scripturii noului
şi vechiului Testament, Funia sau frânghia întreită, ”
Invăţăturile hristianiceşti Cartea folositoare, Nevăzutul,
războiu, Invățătura creștinească, un Catehism, o Pra- :
vilă, Maslul, Agheasmatarul, Irmologiul, Pidalionul,

Domnului. Iubitorul de

înțelepciune, Istoria bisericească

a'lui Meletie, Piatra

Scandelei, Indeletnicirea spre buna murire a” lui Eu- -

“geniu Bulgarul.

a

- Seminariile. — Inainte de înfiinţarea seminariilor; — institute speciale pentru a da instrucţie .
și educaţie clerului, — învăţătura, care se dădeă.
4
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şi se cereă dela cei: ce voiau. să se -facă preoți,
„nu eră uniformă și nici întinsă, Cei mai mul
dintre viitorii preoți erau absolvenți ai școlilor
catihetice,

cu

un

curs

de

2 aniși aflătoare prin

ținuturi “sau pe lângă scaunele episcopale, școli
cari -au făcut multă 'vreme concurență seminz:
„„riilor chiar, și după” înființarea acestor școli speciale. In Țara-Românească aceste şcoli se numi
- de grămătici. In cele bisericeşti, învățătura can-

didatuluila preoție se mărgineă la rânduiala
ser. .
viciului divin, pe care o căpătă dela vreun dascii
sau

călugăr

depela episcopie

sau

mitropolie.

- Cea dintâiu şcoală cu menire specială de a
instrui
și. educă pe viitorii preoți este, cum am

văzut, seminarul înființat de

mitropolitul Ve-

niamin Costache, în anul 1804, în -mânăstirea
Socola. Redeschis după 1823 'și căpătând mi

mulți profesori, ajunse, după 1839, un fel de
” Academie spirituală ca în Rusia. In 1848 însă
_Îă redus la patru clase. Se reorganiză după 1851:
“cu

un'curs

superior. Și altul inferior, cu multe

Ştiinţe: religioase și profane. Din seriile din acest
timp, au. ieșit mulţi clerici luminaţi, - Acestui se-

-Minar i s-a.dat numele

întemeietorului.

-

In. urma dispoziţiilor. luate - de Regulamentul
Organic se infiinţară în Țara-Românească semi-

narii la toate eparhiile.

Cel dintâiu

care.
se des-

„Chise aci fu scminarul -din” București, în 1896,

"1".Cu
4 clase, așezat în vechile chilii dela: biserica
“Antim.

In -1842 fu thutat: la Schitu-Măgureanu :
puţină teologie, ceva cunoștințe elem
entare din
e.

4

—
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științele profane: şi ceva agricultură s'a crezut
atunci că sunt suficiente viitorilor preoţi. In 1848
seminarul a încetat. A fost reînființat în 1851.
„Tot

în

1836

se mai

deschise și seminarul din

Buzău și cel din Curtea de Argeș. Cel din Râmnic
„se deschise

în

1837;

în urma focului

din 1848

îu mutat la Craiova şi'apoi adus iarăș în Râmnic.
“Mai

la toate

Ardeleni.
In Moldova,
în anul

seminariile primii profesori

au iost

seminarul. 'din Huşi fu

înființat

1852, Pela

1855, în urma stabilirii unui

plan măreț de . şcoale bisericeşti, ce urmau.să
"se înființeze în mânăstirea Neamţul, se făcu un .
seminar
'în această mânăstire ; aveă

să urmeze

după el o Facultate, care nu se înființă însă aci
niciodată, şi după câţiva -ani de existenţă șubredă se desființă şi seminarul, Seminarul din
Roman se. deschise în 1858; iar cel din Ismail
în 1865, mutat -apoi odată cu episcopia Dunării'de-jos la Galaţi, în 1879.
Seminarul, Nifon din București este o instituțiune particulară ; fi întemeiat, în 1872, de mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei (1850

1875).

“ In urma legii instrucției din 1864 se unifică
învățământul seminarial, - diferit până atunci. cel
din Moldova (la Socola eră cursul superior) de
'cel din "Țara: -Românească ; programele, obiectele
de studiu se egalară acum, Legea din 1864 pre-

vedeă ca fiecare eparhie să aibă câte un seminar
inferior, iar la mitropoliile din București și Iași,

pe lângă

cursul inferior de 4 clase,
7
7

”

,

să fie și
PE
_

|
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„cursul superior de 3 clase, cursul: complect fiind
prin urmare de 7 ani. După 1864 programele de
studii

s'au mărit

„cum

sau

au. fost micșorate,

după

au găsitde cuviință factorii competenți.

XI
Starea bisericii din Bucovina. dela 1775 până în
LA
.
a
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i

timpul. de faţă,

.

E

ÎN

,

Z

* Pentru -pământul moldovenesc, răpit, în 1775,

de Austria,

de Bucovina,

se născoci, de atunci

ca să. denote

noua

înainte, numele

provincie îm-

părătească,în care totuș se află Suceava, fosta *

„capitală a Moldovei şi fosta rezidență a mitropolitului, al cărui dichiu stăteă încă aci. In provincia "răpită se află episcopia - Rădăuților. și 0
mulțime de mânăstiri: vechi. și bogate, Câtăva
vreme la început după înstrăinarea acestui pământ moldovenesc, Nemţii păstrară aci vechile.
întocmiri. bisericești. Dichiul mitropoliei împlineă
și funcţii episcopale, fără ca' să-l împiedice cineva,
iar. grija: duhovnicească a, târgurilor și a satelor

O aveă Dosofteiu

Herăscu,. episcopul

Rădău

:
ților. (1750 — 1789), fecior de“boerinaș,
om molatic,

lăsând .să treacă; viața, fără să
însemne
prin muncă. N'a făcut în timpul păstoo“ riei
„Ia Rădăuţi până la ocuparea: austriacă nimic sale
alt
decât un turn de-clopotniță (în Rădău
ţi),
lipsit
ȘI acela de proporţii
și de 'valoare. artistică.

1

,
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Nemţii, “cari au schimbat, după ocupare, atâtea

în Bucovina, se amestecară mai pe urmă și în
cele bisericești. . Tot teritoriul :Bucovinei — în
care se află şi o parte

pusă. sub jurisdicţia mi-

tropoliei — fu pus de Nemţi sub autoritatea: bisericească a episcopului din Rădăuţi. In 1781
se-luă

hotărârea

ca: să se curme

orice legătură

bisericească cu mitropolia Moldovei. Mitropolitul

de atunci al Moldovei, Gavril Calimah (1760—

1786), trebui să renunţe la toate drepturile, pe
cari le. aveă, ca mitropolit,asupra acestei eparhii.
Dela 1781 la 1783 episcopul Rădăuţilor fu
episcop liber,. neatârnat 'de nici o ierarhie. ortodoxă : i se. zicea episcop „exempt“. I se alipi

un consistoriu. Guvernul. îi schimbă, încă din
"1781, rezidența dela: Rădăuţi la.. Cernăuţi, dar :
abiă în 1783 generalul Enzenberg reuşi să aducă
la Cernăuţi pe Dosofteiu . Herăscu, care nu se..
învoiă la o asemenea mutare, Neputând însă să
_facă altfel, veni, în cele din.-urmă în Cernăuţi

și trebui să

facă cu. banii săi o

biserică. mai

prezentabilă, unde să se închineşi să slujiască.
In 1783 episcopul. Rădăuţilor fu subordonat în
cele

dogmatice

şi. curat spirituale mitropolitului

sârbesc din Carloviţ, pe 'când în cele adminis-.

trative aveă să depindă de guvern.
Sub pretextul unei. reorganizări, a unei mai
+ bune administrări a averii bisericii, Enzenberg, restrânse numărul călugărilor, începu să. cata-.
grafieze averile - mânăstirilor, să numească el:
“ însuș pe egumeni, să împiedice cărţile biseri-
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cești venite din

—

Moldova,

Egumenii, . opunân-

du-se la intrarea administratorilor străini prin
„mânăstiri, la închiderea -schiturilor, la introdu-

cerea 'contabilităţii,

statisticii

și a biurocraţiei,

deslănţuiră o strașnică prigonire

în contra lor

din partea guvernului ţării. Cei mai. mulți tre-

buiră să fugă sau fură isgoniţi. Rămânând astfel

fără

conducători,

mânăstirile.

fură

desfiinţate:

din 9; mânăstiri mari și din 12 mai mici, Nemţii

nu lăsară decât 3, şi anume:

„Şi Dragomirna,

în cari

Putna,

însă numărul

Suceviţa

călugărilor

Du puteă să treacă de 25 de fiecare mânăstire.
Toate celelalte mânăstiri au fost desființate. In

1783 fu „luată în

larizată, în mod

administrație“, adică

mascat,

averea

secu-

episcopiei Ră-

dăuţilor. In 1784 fură luate și averile mânăstirilor. Din âverile bisericeşti din: Bucovina. se

„constitui, în 1785, fondul religionar, care, sub
conducerna unui Neamţ, aveă să servească la
preîntâmpinarea nevoilor bisericii românești.
“P rin „planul
de „organizarea

nean“ din: 1786 se regulară

sericești : se stabili

clerului

bucovi-

multe afaceri bi-

consistoriul, parohiile,

pro-

topopiile, mânăstirile, Se înființă, la Suceava
intăiu; o: școală clericală inferioară, care
fă apoi
- mutată în Cernăuţi:
|.
Co
-Dosofteiu Herăscu muri. la: Cernăuţi
în anul
1789 și după el urimă câ episcop. Daniil
Vla„hobici (1789—1822), De origine - Sârb, Daniil
- Venise -ca profesor “la Școala
clericală din Suceava. . Ajuns episcop, prin favoarea guvernului,

—

.

ra

AT

bisericii din
el nu făcu nimic pentru ridicarea
. guvernul
case
starea de înapoiere, în care o arun
area.

valo
austriac, care ruină prestigiul, „nimici.
nești din
culturalăși naţională a bisericii româ iinţă, în
desf
Bucovina. Sub Daniil Vlahovici se Dup
ă o păsră.
rioa
infe
ă
1818, și. şcoala. clerical
2, și iu întorie de 33 de ani-el muri, în 182
- -na.
omir
mormântat la-mânăstirea Drag
(1822—.
u
şesc
Abiă sub episcopul Isaia Bălo
ut în
născ
1834)—care eră Român. de origine, de acolo,
e
Putna şi crescut în școala de- mânăstirbisericească.
ura
se mai făcu ceva pentru cult
în1827—1828,
anii
prin
Acest episcop. obținu,
:.a
năuţi,

Cer
fiinţarea unui institut “teologic în
-ca profesori
unui „seminar (internat), punând a. Cursurile
Vien
la
„câţiva preoţi cari studiaseră
în anul

at până
în institutul teologic s'au pred
sub acest episcop. se
1848.în limba latină. Tot.
a proto-

.
- parohiilor,
"făcu şi 0. nouă împărţire a
do0
și
toideodată
presbiteratelor, stabilindu-se
ta „congrua“.
numi
,
taţie pentru clerul parohial
urmă Eugeniu
La moartea episcopului Isaia,
1793, din păîn
ut,
Hacman (4835— 1873). Născ e? dar având pe un
gin
_.rinţi săraci, ruteni de ori a Dragomirna, terire
ăst
mân
la
unchiu egumen
clericală “la Cernăuţi, . -

mină gimnaziul și școala

Fu
studi& teologia la Viena.

>

călugărit în Carloviţ

or :la institutul din
(în 1823), apoi ajunse profes . episcop. A fost:
5,.
Cernăuţi . şi în fine, în 183
anizat școlile. românești
- cel ce a înființat și org
.
confesional. A întrodus
cu
în Bucovina
=

caracter
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limba română

în școala

înaltă

de teologie, în

locul celei. latinești. La 1849, pe când se află
cu Șaguna în corespondență și legături prieteneşti, Hacman se declară - pentru 'o singură
mitropolie a tuturor Românilor ortodoxi din mo:

narhia austriacă. Când însă Șaguna eră aproape

să dobândească mitropolia,- pentru care lucrase
şi luptase atâta, Hacman se răsgândi, nu mii

voi o 'singură mitropolie ortodoxă a tuturor Ro-

__mânilor,

.biţiunea,

ci: ceri,—pentruca.

mândria

să-și

satisfacă am-

sa personală,
— 0 mitropolie

pentru Românii din Bucovina. Intr'un sinod preo-

țesc, Hacman.

făcu să se dea declarația că doreşte

mitropolie și în Ardeal dar şi în Bucovina. Hacman
nu se înțelegea apoi cu toți păstoriţii săi: unii
erau alături de Șaguna și lucrau pentru dobândirea unei mitropolii pentru toți Românii ortodoki,
alţii cereau să participe și ei la administrația
bisericească, ca în: Ardeal, sau ca la. Sârbi.
Hacman ceri ca fondul religionar să fie administrat de biserică, ca episcopul să fie ales în
eparhie, nu numit de Curtea din Viena, în îine,

ca episcopia Rădăuţilor să fie ridicată la rangul

de mitropolie. Primele două cereri au fost respinse de guvern fără multă vorbă, cea din urmă

nu iu respinsă, ci lăsată: numai în. suspensie
până mai târziu, când și fi întradevăr satis-

făcută. In 18783 episcopia

fă ridicată la rangul

de mitropolie, căreia i se anexă:

și biserica din

Dalmația, cu episcopiile din Zara și Cattaro.
Pentru liniștirea clerului bucovinean se făgădui
/
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că „fondul religionar“ din Bucovina nu va fi încă .
trebuințat pentru biserica: din Dalmația și

nici un cleric din Dalmația nu va fi numit în vreo
an îi
demnitate. bisericească în “Bucovina. Hacm să fi.
fără
1873,
numit mitropolit, dar muri, îna fost instalat, așă că proiectul “pentru înființare
1874,
în
mitropoliei se aduse la îndeplinire 'abiă
l
“când se procedă la instalarea mitropolitului Teofi

ise și
Bendela (1873—1875), -şi când se desch
Viena *
la
ţinu
care-l
pe
primul sinod mitropolitan,
cu "episcopii săi sufraa
|
|

"mitropolitul Bucovinei
gani din Dalmația.

timpul Se ceruse de laicii bucovineni, încă din
l de
rangu
la
când se doriă ridicarea episcopiei
cel fel'cu
mitropolie, şi un congres bisericesc, la
Sârbii
sau
„pe: care-l aveau Românii din Ardeal,
clecu
din Ungaria. Laicii însă nu se înţeleseră repre- .
fie
să
care
în
,
ricii în privinţa proporţiei
congresul
“zentate aceste două elemente. Deaceea
urmitropolitul
bisericesc nu se strânse nici sub
79) ci abiă în
mător Teoctist Blajevici (1875—18
ie-

Andre
timpul păstoriei mitropolitului Silvestru congres
0 , când acest
— 1895)
vici Moraru (188
statutului organic al biielui
statut, —în

dădu-un
sericii din -Ardeal,—care

însă nici n'a fost con-

astăzi. Con-..
firmat, nici n'a fost îdlocuit până a
gresul a tost-apoi desfiinţat.
dintre cei mai
Silvestru Moraru a tost unul

i.
de samă mitropoliți ai Bucovine
mirnei, unde
Drago
ul
Mitoc
în
Născut (la 1818)
"
tatăl .său eră

preot;se numiă
,

din

botez Sa-

14

"-muel. Urmă gimnaziul. şi institutul teologic în
Cernăuţi. Se căsători şi fu paroh în satul Ceahor, .
mnembru în consistoriuşi în comisia pentruti-: »
părirea cărților de:slujbă.- Suspendat din cauza .
ideilor sale, de. Hacman, fu reintegrat de Bendela.

-

Rămânând văduv, se călugări, luând : numele de
Silvestru. Fu numit apoi arhimandrit, vicar, iar”
în 1880, mitropolit al Bucovinei. Muri în 1895.
A fost un om de muncă .și:de merit.
:El şi-a

câştigat mari

merite

pentru cultura poporului;

a alcătuit niuite -cărțţi școlare bune; apoi diferite
cărți teologice, în specialde teologia practică. A
ținut cuvântări. A lucrat la înființarea unui congres bisericess, compus

din

laici și clerici, dar

o tipografie .diecezană,

dar nu a. reuşit. A în-

nu a reuşit. A încercat să înființeze în Cernăuţi
fiiațat (în 1882)
care apare până

revista bisericească „Candela“,
astăzi. Ingriji de. soarta 'preo-

ților, personalului
- bisericesc, de văduvele şi orfanii preoţilor. A fost:animat de sentimente româneşti..
NI PR
e
Si
Urmașul

(1895—1902)

lui

Moraru,

fini

Arcadie

Ciupercovici

păstoria sub disprețul public:

.

Dela 1902 până astăzi păstorește mitropolitul .Vladimir de Repta, fost profesor la Facultatea ae

teologie

din

Cernăuţi.:

i

_ Institutul teologic din. Cernăuţia fost ridicat,
in anul 1875, la rangul “de Facultate ortodoxă. |
- Și alipită Universităţii” atunci înființate în Cer- năuți.

Preoțimea

bucovineană are studii înalte Și .
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N

din urmă, pentru
e .retribuită bine. In timpul însă numai în
vicârul mitropoliei, s'a reînființat, Rădăuţi, fără
titlul de episcop de
mod onorific,
a se fi creat formal

o episcopie.

-

na a fost ameBiserica românească din Bucovi
cea
timpul din urmă de pretenţiile, în

nințată în
“mai mare

. Aceștia
parte nefondate, ale- Rutenilor
în

deceni

s'au înmulţit de câteva

foarte

mult

ul austriac au venit
' Bucovina : sprijiniți de guvern
sate româneşti,
în țară, sau așezat prin diferite din urmă Rutimpul
pe cari: le-au rutenizat. In
e

pentru. ei o eparhi
tenii cereau să se înființeze
averile dăruite bisericii
ruteană cu jumătate din
boierii Moldovei roromâneşti de Domnii și
mâneşti, iar mai apoi

ceva mai:mult:

în consistoriu şi scaunul
cu realizarea

paritate

de. mitropolit. Odată

idealului. nostru

naţional,

preten-

_ţiile lor au căzut.

“Starea

"1812
bisericii din Basârabia dela

|

RX
până în timpul de faţă

ei şi Ruşi în anul
Răsboiul început între Tur
cătreA finea acestui an,
"1806, aduse după sine,
române de Ruși. Aceştia,
ocuparea celor două ţări
principate,

mai ieși din
crezând acumcă nu vor
orporate deja la îmle socotiră ca provincii înc din ele pe consulii
ră
„ părăţia rusească și alunga
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'şi agenţii puterilor străine, ca unii ce nu mai!
aveau nici un rost pe tetitorii definitiv anexate,
Peste biserica celor două ţări române fu tri„mis atunci din Rusia Gavriil Bănulescu. Acesta
eră Român de origine; învățând însă carte la .
Ruși, intrase în serviciul lor. In timpul răsboiului
precedent fusese numit mitropolit în Moldova.
„ Încetând răsboiul fusese alungat” din țară şi se
„ dusese iar la Ruși, unde ajunse mitropolit al Chievului. Bolnăvindu-se însă se retrase (încă din
1803)

de

pe

scaunul

mitropolitan

dela

Chiev

(cu o pensie de 3000 de ruble pe an). Acum
în 1806, după ocuparea principatelor, Gavriil Bănulescu fu numit exarh al sinodului rusese peste

„Biserica din

Moldova și din: "Țara Românească.

Mitropoliţii. de atunci ai Țărilor-Române trebuiră
să plece din scaune: Veniamin Costache demisionă, iar Dosofteiu Filitis. mitropolitul Țării
Românești, fu scos din scaun
In 1812 încheindu-se pace între Ruși și Turci,
Rușii, din anumite _Împrejurări, în locul
ambelor ţări române, -trebuiră să se mulțumească
numai cu jumătate din Moldova, anume
cu
partea dintre Prutşi Nistru, Acestui pământ
moldovenesc, răpit fără nici un drept, în:
1812,

„Ruşii îi dădură numele falş și fără nici un rost
de
Basarabia,

cum

i se zice și astăzi.

„Notă — Deocamdată Rușii lăsară
nistrația moldovenească ; mai târziu în Basarabia admiînsă o înlocuiră cu

administraţie rusească. In 1818 se dădu acest
ei provincii
un Statut
organic,

prin

care

i se recunoşteă

Ss

caracterul

.
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A,

-naţional, o organizaţie distinctă în imperiu. Acest statut
în promulgat în limba rusească şi moldovenească. Dură
însă numai până prin anii 1825—28, de când vântul
pucelui mai strasnic reacționarism începu să sufle

ternic şi asupra Basarabiei,”

Peste jumătatea
mase

Moldovei răpită în 1812 ră-

deocamdată

ca

Gavril "Bănulescu.

exarh

Dar tot în acelaş an (1812) se dădu acestei pro-vincii o organizare bisericească nouă. Biserica
din Basarabia fi încorporată la cea rusească, Su-pordonându-se sinodului dirigent din Petersburg.
se-.
“Episcopia Hotinului, existentă aci încă din
ti, fi
colul trecut: de pe vremea stăpânirii turceș
fu
apoi
;
i
ruseșt
-recunoscută de sinodul bisericii

— deveni
ău t capitala: Basaramutată în Chişin
se şi dădu acestei eparhii titlul biei—; deaceea
aceasta,
„de.„a Hotinului și Chisinăului“ Episcopia
se află sub
şi prin ea preoțimea din Basarabia,
ascultarea

urile

sinodului

rusesc. Mânăstirile

aflătoare atunci în
și

cu. moșiile

și schi-

Basarabia, dimpreună

averile” lor, ajunseră

în - atârnare

iile pe care le.
de sinodul bisericii ruseşti. Moșş Moldova, fură
aveau în Basarabia mânăstirile din
a Neamţul, ca
iuate. de Ruşi.. Deaceea mânăstire în. Basarabia
:să nu şi le piardă, întemeie atunci
ru). Se

„o colonie

a

mai institui

ei:: Noul: Neâmţ

(pe

atunci, în Basarabia,

Nist

încă un: ar-

nului“, că vicar
-hiereu : cu titlul de „al Akerma
o
ău.
insă al episcopului din Chişăn
de exarh şi
Păstrându-şi titlul său anterior pus în 1812,
scu fu
de mitropolit, Gavriil Bănule
42

a
za

-
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în fruntea .eparhiei. Chișinăului ” și: Hotinului și
păstori biserica română din Basarabia, din acest

an şi: până. la moartea sa, întâmplată în anuf
1821. Păstorirea bisericii din Basarabia de Ga-:

vriil' Bănulescu se însemnează prin aceea că
timpul său se păstră caracterul românesc al
sericii din Basarabia. Ba” ceva și mai mult:
şi lucră pentru păstrarea acesțzii caracter al

„sericii din Basarabia.

Așă,

în
bise .
bi-

mitropolitul Gavriil

Bănulescu făcu în Chișinău, în 1814, o tipografie
cu scopul de a tipări—pe, lângă cărți rusești—
şi cărţi bisericești în limba „moldovenească“.
In
fruntea acestei tipografii a fost adus un călugăr”
„din mânăstirea Neamţul, Ignatie, cunoscător
deo„_potrivă de bine al limbii moldovenești și al celei
rusești. Tipografia. a 'începuţ îndată să lucreze:

ȘI a tipărit.cu vremea o. mulțime de
s'au tipărit cărțide ritual pentru slujbă cărți. Așă,
în „moldovenește,

abecedare religioase și cărţi.
țături morale-religioase. “Toate 'ajutau.Iacu învăculti-„ Yarea Moldovenilor de aci prin cartea bisericească.
Tipografia din Chișinău 'a. durat aproape”
70. de:
ant; cărțile românești devin cu vremea din ce:
in ce mai

rari. În 1883 tipografiaa fost des| ființată, Tot sub Gavril Bănulescu se
institui în
Chișinău: un consistoriu ; se făcti seminar.
pentru.
„ Pregătirea. viitorilor preoți de prin
satele moldo-

Veneşti ale Basarabiei. In acest
s'a dat.
in timpul lui Bănulescu o deosebităseminar
atenţie
limbii
românești: întru
in această limbă.

cât "preoții aveau să
N

slujească.
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cop al
După Gavriil Bănulescu fu numit epis care
ma.
"Chişinăului, vicarul său, Dimitrie e Suli
eră Rus,
că
toat
Cu
.
-păstori dela 1821 la 1844
Bănur... .
iil
Gavr
sub.
“jucră totuș în direcţia. dată ducerea a câtorva *
lescu. Se îndeletnici cu' tra sub.el se păstră .
:scrieri ruseşti în românește. Și
din
caracterul românesc “bisericii

În

a doua jumătate

Basarabia. ”

a secolului

.

al XIX-lea

ricii din BasaAnsă, caracterul românesc al bise
din urmă chiar
rabia fu atacat de Ruși, în cele
ști pentru

schimbat.

slujbă

nu

Mai

întâiu, cărţi biserice

se mai

tipăresc în

-şi
moldovenește,

r tipărite în Moldova
nici nu se mai ingădue celo
românească apoi
-să treacă în Basarabia.

Limba

lijată în seminar,
fu din ce în ce mai mult negfu scoasă cu. totul
cele din urmă

până ce în
mânt. In schimb se
„dintre -obiectele de: învăță
voneşti, iar viito-

ți sla
aduseră pentru slujbă căr
să înveţe rusește. Epis-rilor preoţi li se ceru
i Basarabia sunt.
ricidin
copii puși în fruntea bise ţi neștiind deloc 10- .
mai mul
cu toţii Ruși, ce' i
fiind bogată, se gă-

biei
+
_ -mâneşte. Eparhia, Basara
vină aci ca păstori.
să
iau
dor
cari
ţi,
mul
siau
a-doua jumătate a se“Un episcop, Sergiu, în
timp O avere
-lea a făcut în- scurt
colului al XIX
colosală. Pe terenul

cultural,

social,

avi

loc în

Invăţând în școli rusești,
Basarabia o înstrăinare.
înstrăinară, în special bomulţi se rusificară, se
poporul de. jos rămase
-ierii basarabeni ; singur
ămoşeşti. Cultivatori ai
la limba și datinile str
ă vreme numai

încă mult
" dimbii româneşti sunt,

Pi
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Preoţii,

limba

cari slujiau

-—

_

în bisericile

moldovenească,

de prin sate, în:

înţeleasă . de pupor,

toată raritatea sau: greutatea

cu

procurării cărților”

de slujbă bisericească în românește.

|

“In jumătatea a doua
a secolului al XIX-lea
limba românească tot mai fu întrebuințată 0:
bucată de timp în slujba: bisericească de preoți
în bisericile de prin sate, de călugări în mânăstiri,
fie păstrând cărțile românești vechi cum se aflau :cu filele roase, șterse, de timp şi de îndelungata
lor întrebuințare,

fie aducând

cu

mari

greutăți

şi pericole, pe furiș, altele din Moldova. Din
„judeţele: basarabene date: Moldovei, prin tratatul

„dela Paris (1856)

se făcuo nouă episcopie 10--

mânească,- a Dunării-de:jos, care dela '1865 la
1879, își avi rezidența, seminarul ei, la Ismail.
Din această episcopie
puteă veni. ajutor, sprijin:

și mai ales cărţi: pentru susținerea limbii. româneșşti îi slujbă,. deci. pentru păstrarea caracterului românesc bisericii de aci. .
- |
In timpul episcopului Pavel Lebedev (1871-

1882) însă se nimici cu totul caracterul româ- .
nesc al bisericii din Basarabia. Ela oprit să se:

mai

tipărească

vreo

carte românească

în tipo-..

grafia din Chișinău. El scoase apoi cu forțaSlujba în limba româneaseă de peste tot: din

bisericile și mânăstirile, în' care se slujiă româ-

nește

»

până

atunci.

Adună

la

rezidenţă

toate

cărțile bisericeşti. româneşti și le dădu foc. Ro-mânii, faţăcu acest act arbitrar au refuzat câtăva.

Vreme să mai vină la biserică ; dar neavând
ce:

18i

face,

au

trebuit

pe urmă

să vină

din nou, deși

acum se: slujiă întraltă limbă.In locul cărţilor.
româneşti fură aduse. prin bisericiși şcoli cărţi
slave,

constrânse

Acest episcop

chiar

pe călu-

gării bătrâni de prin mânăstiri să înveţe rusește.
Direcţia: aceasta

rusificarefi urmată

de

apoi:

şi de ceilalţi episcopi ruşi ai Chişinăului din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea. Se ajunse.
în cele din urmă la distrugerea cu' desăvârșire
a caracterului: românesc al bisericii din Basarabia. Acum nu numai episcopicii,şi mulţi chiâr,
dintre ceilalţi. clerici, preoţi de: prin sate
,
.
sunt rusificați sau Ruși de. origine
te
societa
o
"La începutul secolului actual însă,
din Chișinău
- misionară (de propagandă ortodoxă)
rusești ca.
căpătă învoire dela sinodul bisericii

morale-religioase

să tipărească. broșuri
popor

în limba „românească,

pentru

cu litere chirilice..

necunoașterea.
Cauza acordării. acestei învoiri eră populaţiei, a
de către Români, de majoritatea
în limba
limbii rusești, precum şi neexistenţa
accesibile Ba„moldovenească“ și cu caractere
. Și într'asarabenilor; a unor asemenea broşuri de acestea,
i
devăr se tipăriră mai multe broşur
ști, ci cu
române
însă nu cu ortografia cărţilor

, din care cauză.
a celor slavone și a celor ruseşti
de Moldoveni. Episerau citite şi-înţelese

greu

să reînființeze
copul.de atunci Iacov s'a gândit
ască nu numai
“tipografia eparhială şi să tipăre
şi cărţi biseriseşti
broşuri morale-religioase, ci
de înţeles,

pentru

slujbă. Din

cauze însă, lesne

-
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1ucrul nu-s'a putut
Manifestul Țarului

-

duce

atunci la bun sfârșit.

din 17 Octomvrie 1905, inau-

gurând un nou regim în Rusia, făcu. să- se. nască
Şi speranța unei er€ nouă pentru biserica -Românilor

din

Basarabia. Atunci

deveni” posibilă

înființarea tipografiei eparhiăle,
ba chiar se dădi

din nou sub episcopul de atunci Vladimir (1904—
.

1908)

caracterul românesc. bisericii din Basa„abia. Deși Rus de origine, dar, fiind: un creștin .
.
adevărat, un om pios, eră animat de'cele
mai
bune şi mai curate sentimente de dragoste
faţă
de turma sa românească. A. învăţat românește,

şi chiar destul
toriei

sale în

de bine, încă dela

Basarabia.

A

începutul păs-

luat pe

lângă sine. .
pe toţi acei preoți și călugări (români),
cari do- riau să se introducă din nou limba român
ească

în bisericile și şcolile din Basarabia.
|
»„_A introdus apoi din nou limba român
ească

în slujba bisericească din bisericile eparhi
ei sale; . .
pe urmă

_minarul

“profesorul

a făcut-o iarăș obiect de studiu .a să
din Chișinău, plătind din banii săi
pe

de românește, adus 'din lași. A înte.

meiat revista bisericească

cu chirilice şi

„»Luminătorul“, tipărită

scrisă „pentru. popor,

»moldovenească“.: Revista a înce
put să apară la,
1 Ianu

arie 1908. E foarte muit răspândi
tă prin
satele românești, ducând poporului
moldovenesc,

lipsit

. |

în limba

.

de

Şcoala. românească, cea mai
bună și
cea mai firească învățătură : învă
țătu
ra
bise
ricii:
și aceasta în: limb

pre sus

a lui, în graiul. popular.
Mai ... .
de toate însă, și tocmai: pentru
. alimen-.
=

-
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neşti, dată
tarea, pentru susţinerea direcției româ Vladimir
copul
de el bisericii din Basarabia, epis
zaţii strânse
coti
cu
ă,
hial
_a înfiinţat tipografia epar
grafie pe care
dela mânăstiri și dela parohii, tipo
ale” metocului
'
inău
o aşeză în casele din Chiş
inaugurată.
fu
mânăstirii Dobrușa.. Tipografia
vri
“Octom e 1906..
cu deosebită ceremonie la 26
ări,în afară de
Incepi îndată să lucreze şi tip pentru slujbă:
revistă, mai multe cărți bisericești
nește, dar cu
sau pentru citire, toate în româ
e
.
literă chirilică.
: „Psaltirea“, „Ceas- *
_Aşă, apărură dela 1907 încoace
la icoana Născătoarei de
. lovul*, „Slujba şi acatistul ru vii și morţi“ ; pe urmă.
pent
|
Dumnezeu“, Pomelnicul
volume, etc.

multe
» Vieţile sfinților“ în mai
pândite pela bisericile
Aceste cărți fură apoi răs
ale Pasarabiei. Prin în„din cele 1000 de sate
scopului Vladimir, preoții

demonul și sprijinul epi
dară societatea biseriromâni din Basarabia fon Naşterii lui Christos»,
cească-culturală: „Frățimea . basarabeni cărți de lor
cu-scop de'a. dă Români
au. şi făcut, tipărind
citit în românește ; ceeace
e-din rusește.

dici tradus
"în românește diferite preânești dată bisericii din
rom
“ Din cauza direcţiei
adimir”nu îi bine văzut
“Basarabia, episcopul Vl
i este în“unor intrigel
de mulţi Ruși. Ia urma Basarabia, fiind mutat la
depărtat, în. 1908, din
|
|
"Rostov, pe-Don. a la Chişinău în acelaș
In locul. lui fă trimis

i

an

:
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episcopul - Serafim, care se trăgea

dintr'o fa-

milie rusească nobilă,. care a scăpătat însă ; ela
. fost: ofițer de dragoni:şi a luat parte la
războiul
româno-ruso-ture; Venind la Chișinău el a inau-

gurat o eră diametral opusă celei urmăr
ite de
Vladimir : în locul direcţiei românești
dată
, bi- *
sericii din Basarabia de antecesorul său,
Serafim .
Treia direcția de mai înainte: a rusif
icării violente a bisericii românești din Basarabi
a, direcție
preconizată de episcopii ruși din a doua
jumătate
a secol

ului al XIX-lea, de Pavel
«ales. Cărţile românești sunt oprite Lebedev mai
acum să se
-mai

tipăreaăcă și “răspândească ; tradu
cătorii şi
tipăritorii lor sunt. îndepărtați,
înlăturați supt diferite pretexte. Tipografia începe:
să lâncezească ;
revista devine din ce în ce mai
palidă Și apare.
neregulat. Cu un cuvânt,
manifestările bisericești în forma românească.
încetează;
„i
„La începutul anului 1910, pe
lângă
arhie
reulVicar al episcopiei, Sinodul
„bise
pentru a întări ortodoxia faţă de ricii. rusești,
Lipovenii destul
de numeroși în sudul Basar
abiei, - dar desigur
ȘI pentru a consolidă şi mai
mult direcția nouă
de Tusificare a bisericii
basa
rabe
ne, a .mai înCUViințat încă un alt arhie
reu în Basarabia, și:
acesta tot ca' vicar al episcopiei
, dar având titlul

de „al Ismailuluic, Dumnezeu
a vrut ca în urma
marelui războiu, biserica și
popo
rul basarabean,
amenințate de

primejdia Tusificării, să
scape de
necaz alipindu-se la biserica
și țara mamă. -

-

po
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— 1866. “Soculari"Biserica română dela 1859ireşti
şi diferite zarea „averilor: mânăst

biserică .
alte măsuri privitoare la

859) deschise -0 eră
(1
r
lo
te
pa
ci
in
pr
_ Unirea
în care
română. Direcţia,
nouă şi în biserica
ese in- fus
ze acum piserica,
te
ep
dr
în
se
să
a
ve
(în 1857),
"a
ad-hoc al Moldovei
l
nu
va
di
de
ată
sedec,
dic
ţii Scriban şi Melchi ilor
fra
te
par
ă
er
as
lu
e
ăr
la car
rtizani ai “unirii "Ț -hoc
pa
,
ti
iș
al
on
ți
na
ad
clerici
i tăcură ca divanul vedere
în
române, Aceşti cleric
ă
ve
'a
tele ce se vor
“să înscrie între punc re a bisericii, următorele :za
la viitoarea organi Moldo-României ; înfiinţarea
cii
în care unii
autocefalia biseri
dale centrale, .
no
si
i
tăţ
ori
ă și
aut
unei
să fie -reprezentat
au
ri
do
n
va
di
fie nucivili din
i ; episcopii să
rhi
epa
ei
căr
fie
de Sipreoțimea.
unarea țării ȘI
Ad
de
şi
ale
i să
mai Români,
ologice ; egumen
te
ii
ud
st
ă
nod şi să aib
organizeze. călugă
re
se
să
;
ni
clerului;
fie numai Româ
rucţie suficientă t ; să se
st
in
a
de
se:
să
;
sta
pismul
să fie salariaţi de turile biseni
ve
servitorii bisericii
;
lor dela ţară
dea pământ preoţi o singură casă, admifistrată
ricești să . formeze averilor bisericeşti ; budgetul
de Departamentul. nod şi de Minstru şi să fie con
Si
e. guvernul
să fie făcut de
rezolvarea decătr
e;
In. ar
un
Ad
de
“trolat
ânchinate etc.
or
il
ir
st
nă
mâ
țării a .chestiei
>

—
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direcţia aceasta indicată de divanul ad-hoc s'a şi
mers pe timpul Domnitorului Cuza (1859—1866),
Guvernul

Domnitorului

Cuza

inagură * (în

1859) noua epocă în biserică prin numirea unui
înlocuitor episcopului
dela Buzău, Filoteiu, care
înnebunise, și prin luarea de stat 4 averii destul
de mare a acestui episcop.
i
a
Tot în 1859,—în 'urma cercetării unei comi-

siuni mixte

, găsindu-se destul de rea gospodăria,
"administrarea . averilor din- mânăstirile
cu viață
comună(=—,„obștejitii“) din Moldova —
fi luată,
“spre a fi administrată
de stat, și averea acestor

mânăstiri, cărora li se face de acum înain

te,—
«cași celorlalte mânăstiri, ale căror averi
fusese
ră
luate de stat. spre a fi administrate,
încă din
1835 — buget cu sume destul de
restrânse.
„_„ Unvot al Adunării moldovenești
hotări ca cea
mai mare parte. din schituri să
fie închise; în
chiliile, în cari trăiseră

până

atunci

călugări, se
instalară ospiicii ventru- cerșetori,
invalizi, sau
se făcură şcoli sătești.. Asemenea
"Românească se luara măsuri restri și în Țaractive contra
"mânăstirilor şi călugărilor;:
multe schituri și

mânăstiri din această țară fură
transformate în
ospicii.
pie
Mitropolitul de atunci a] Moldovei
, Sofronie
Miclescu

închisori,

(1851 --1860), . protestând în
contra
celor făcute de guvern în. privin
ța
mânăs
tiril
or
moldovenești, fi detronat
în. Noemvrie
1860.
I. se intentă apoi'un proces"
care in parte. erau adevărate, pentru invinuiri,
și fă trimis în exil

187

se: adună un sobor
- la -mânăstirea Slatina. Când
mitropolit, acesta:
de arhierei, 'câ să judece pe curmă conflictul.
se
își dădăi demisia și astfel
culte în Moldova,
de
ru
ist
min
Cogălniceanu,
le din această ţară;
reorganiză în 1860 seminariiales la cel din Socola.
îmbogăţind programul, mai înființeze în laşi osă
Tot în 1860 el încercă
e a şi început cu câţiva.
Facultate de teologie, car
:
până
și a şi funcţionat
„_ profesori. “să funcţioneze cauză că -budgetul nu...
din
.
- în 1864, când încetă,
ră, iar legea instrucției
esa
nec
a
sum
rise
însc
mai
prevadă la Universitate:
din acest an omise să
=
.
și o Facultate- de teologie.
domnesc, se opri să se
In 1868, prin decret
rică sau mâ-:

în vreo. bise
mai slujească grecește
sf.
cu excepţia bisericii
a;
âni
Rom
din
ire
năst
aziă ; se află:
(dărâmat
Toan-Mare din Bucureşti m palatul: Caseide Deacu
oraș
d pe locul unde este:

din Brăila, în care
|
puneri) și a .unei piserici o
„se aflau” mulți Greci, or mânăstireşti. Pietatea.
ril
'se: |
Secularizărea ave
pedeaita lipsa, în care
pă

străbunilor pedeoparte,

din:
ul ortodox În genere a.
cler
și
le
iri
ăst
mân
aflau:
ca în secolul al XVI-le

ură
împărăţia-turcească făcȚările-Române să fie închidin

“multe mânăstiri

lim sau.
celor dela Atos, Ierusâ din ve„nate („afierosite“)
nt. O parte
centre ortodoxe din Orie
aju-

altor.
nitul mânăstirilor

noastre

eră 'destinat. la

ului orto-mânăstirilor, şi cler
rea
ine
reţ
înt
greci.
forarea,
introducerea călugărilor

- dox din Orient: Prin ,
mâne
în mânăstirile ro

Fana--.
apoi prin venirea
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““rioţilor pe scaunele Țărilor-Române,
numărul mâ-.
năstirilor înch

inate în secolul âl XVIII-lea de
cele
„mai "multe ori în-mod abusiv
—, Cresc foarte
mult. Prin uzurpări, călcări de
drepturi, prin. acte
arbitrare, egumenii greci dela
mânăstirile. închinate ajunseră să dispună de
veniturile, averile
Și proprietățile acestor mânăstir
i după “bunul lor
plac. Deaceea la începutul
secolului a] XIX-lea,
în anul 1809, se Şi luară
cele dintâiu măsuri.
în contra egumenilor grec
i.-In 1821,în urma
„răscoalei grecești și a
restatornicirii domniilor "Pământene, călugării Sreci
fură alungaţi din mânăstirile noastre, dar prot
ecți
a, ce li-o acordă
“Rusia, îi aduse . peste
puţină vreme. înapoi. Re- “gulamentul' organic înce
rcă să se amestece în
chestia mânăstirilor

închinate

: el obligă pe că- lugării acestor mânăstiri
să contribuească cu o
„anumită sumă la nevoile
țării. Sub diferite pre"texte însă,.și mai ales
protejaţi de Rusia, egumenii greci fură dispensa
ți de plata acelei
sume,
Intrebuinţând. veniturile
:mânăstirilot închinăte

18
——

.

NUA

publică ;
irilor închinate să se facă prin licitaţie veni
turile
mare.

"ceeace nu însemnă
mărite acum,

lucru, căci

le încasau tot egumenii

greci.

In

nte de 1859,
multe din. mânăstirile închinate, înai
viață călugăîncetase chiar de a mai fi călugări,
au ce

rească,
voiau

din

cu

cauză

veniturile

că

egumenii

și averile

greci

acestor

făce

mânăstiri.

faţă de: țara
Crezându:se scutiţi de recunoștință ună cu duşhrăniă, ei făceau cauză com

care îi
veniturile mâmanii țăriişi întrebuințau adesea
uri și interese
năstirilor românești. pentru scop ei unii cari înantiromâneşti. Se găseau printre pentru “scopuri :
și
rebuințau. averile mânăstirilor
lucrurile la unirea
stau
Aşă
-sau patimi personale.
lui Cuza-Vodă pe tron.
principatelor și la venirea
ce aveă de făcut
Iadicaţiuni, cu privire la ceea
în chestia: mânăstirilor
guvernul acestui Domn
direcţia

impulsul! și
închinate, fuseseră date—sub ad-hoc al Moldovei
lui Cogălniceanu—de divanul
se guvernului

recunoscu
care, cum am văzut,
vreunei puteri străine—
ării— deci fără amestecul
crede el, chestia

va
dreptul de a rezolvă, cum
ernul român însă, conmânăstirilor închinate. Guv
erinţei din Paris din 1858,

_ form stipulaţiunilor conf 1860, cu delegaţii tuturor
începu să negocieze, în
nici un rezultat,
sfinte. Neajungând la

i

Locurilor
sută, peste darea funciarăşi
puse o taxă de 10 la
şti
rice
averilor bise
obișnuită, asupra tnturor
CU privire la starea,
totdeodată hotări o anchetă
greci mânăstirile. In buîn care ţineau egumenii
ve-_
atunci a patrâ parte din
rise
însc
se
:
ţării
l
getu
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e

“niturile mânăstirilor. închinate, iar Camera hotârf:
“ca chestia mânăstirilor închinate să fie rezolvată.
„ în țară și prin ţară. In 1862 guvernul ordonă ca
- veniturile: mânăstirilor închinate să fie vărsate:
la ministerul de finanțe.
Se luară măsuri de is:
„gonirea

pună

acelor egumeni,

ordinului de a nu

cari nu

voiu

să-se su-

mai încasă - veniturile,..

„cum și în contra acelora cari, cu tot ordinul
„guvernului, continuau să, slujească grecește. Ve.
-nind în fruntea guvernului Mihail Cogălniceanu,
acesta făcu ca, la 13 Decemvrie 1863, Camera.
„să voteze legea de secularizarea averilor mânăsti--

“rilor închinate. Prin lege. chiar se oferiă, în
schimb. Locurilor sfinte o Sumă de câteva zeci:
de milioane. Egumenii greci, începândsă ridice:
odoarele

scumpe, documentele

etc., de prin mâ-

năstiri, sunt împiedecaţi
de guvern,

care îi des:

titui, iar pe cei rebeli îi alungă peste hotar, Nu-:
meroase proteste, plângeri -se făcură atunci de ei
și de Locurile sfinte către puterile europene. Milioanele oferite de guvernul român fură respinse:
cu indignare

sperau că

vor

de Locurile sfinte, care
intră

iarăș în

posesiunea

tot

mai *

venitu-

rilor mânăstirilor încfiinate. Mai, târziu s'ar fi.
mulţumit și numai cu o parte a acestor veni-

-turi, dar Camera nevrând să revină 'asupra legii,
care . oferiă odată pentru totdeauna o anumită.
sumă, se închise definitiv chestia mânăstirilor: -

„închinate. Locurile sfinte pierdură şi milioanele-

oferite la început, conform legii, de guvernul ro- mân. Moșiile, pe cari le aveau mânăstirile închi-
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român ;
nate în Bucovina, fură vândute de statul
de Ruși,
cele din Basarabiă însă au fost luate
eni,
egum
o
acol
s
trimi
și când guvernul român a
mâilor
moși
urile
Ruşii nu-i au recunoscut ; venit
ru-:
rnul
guve
năstirilor închinate, administrate de
tia
sasc, au fost depuse la banca

din Odesa ; ches

icii rusești
lor nu e rezolvată, fiindcă sinodul biser
_
A
nu sa pronunţat încă.
“celorlalte
Trebuie să adăogăm că şi ' averile
Reguladela
încă
mânăstiri din România, cari
ace
—cee
stat
de
mentul organic erau administrate

și ănu eră altceva decât
de sigur cănu însemn
odată cu legea
:0 secularizare mascată—au fost,
e, de-

inat
secularizătii averilor. mânăstirilor înch Doi
ân.
“rom
clarate averi ale statului
guvernul se:ocupă cu întroduIn anul 1864
România. In acest
cerea calendarului Gregorian în
bisericesc, compus din:
scop el-chemă un consiliu
avizul. Acest condiferiţi clerici, care să-și dea
în contra introducerii
siliu pronunțându-se hotărit nu putu să-l intro-.
calehdarului nou, guvernul

începusesă se facă
ducă, mai ales că şi în ţară
_
ă chestie.

o

agitaţie pe aceast
l 1864, actele stării Prin legea comunală din anu clerului şi date în
a
“civile fură luate din mâncodul civil, tradus din
n.
Pri
sarcina primarilor.
divorțurile fură. luate
franţuzeşte, căsătoriile şi bisericești și date tridin competenţa tribunalelor înrudire, la facerea .
e”de
'bunalelor civile ; gradel
ță la a 4-a.

a

căsătoriei,

fără reduse dela

a

7-a spi
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XXV
Biserica română dela 1859—1866. (Urmare), |
„Sinodul, Starea episcopatului. lerarhii
:

„mai

Însemnaţi

|

Timpul domniei lui Cuza-Vodă, însemnând
de

altfel unificarea.

ramurilor de activitate publică
românească, însemnează din. punct
de vedere biserices

c, aproprierea bisericii din Țara- Româ
nească
și din Moldova, unirea ierarhiei
într'un întreg,
„lucru care se văzu mai ales în 1865 cu
ocaziunea.
întrunirii

sinodului

central 'al' bisericii

Intre” alte legi promulgate către sfârșitul-române.
anului
„11864 este şi „Decretul organic“.
pentru înființarea.
„ unei autorităţi sinodale centrale.
Prin. acest decret
se proclamă independența . biser
icii române ; se
prevede un Sino
d central comp
episcopi, arhierei. titulari Și us din mitropoliți,
din câte 8 deputați
aleși de. fieca

re „eparhie . dintre
dintre laici cu cunoștințe teologicpreoți sau și
e. Menirea.sinodului central eră de:a hirotoni
si pe arhierei,
„de-a regulă
. li parohiile, de-a îngri
şi. stabi
ji de
educ

area clerului, -de-a cercetă și
tipări cărţile bi-.
sericești, de-a autoriză călugări
rile
—în privința.
„călugărilor iin' decret special
prevedeă vârsta de
60 de ani pentru bărb
ați, 50- pentru fermei sau
intirmităţi, ca să fie admiși
în
ahism —de-a
Prevegheă. administrația „eparhiilomon
r,
de-a judecă.
conflictele dintre episcopi,
de a primi apelurile
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Na

. Se prepersoanelor bisericești în . ultima instanţă eparhie, . . are
vede apoi. și câte un sinod în fiec
locului, ..-

opolitul
„2 GOMpUS din episcopul r, saudin mitr
nii Facultăţilor. -deca
„_” din.8 aleşi ai preoţilo
și .
se vor înfiinţa) la. București
(ceie
- de teolog
mi
se
i
ori
din direct io a - |
i
rhi
epa
lte
ela
cel
în
iar
aşi,
Ra
a
nariilor.
i avem de 0b- In'ce privește starea episcopattotuluspiscopatul roservat că până în_1865, mai.
provizoriu : alegeri (pe . |
,

-mânesc . aveăi caracter
nu .
și mitropolitane“
viață) la scaunele-episcopale
r
celo
ul
loc
în
851 ;
„se mai făcușeră din 1850—1 numiți, vremelnic,
. îhorți sau înlăturați fuseseră lor vacante. Din r

[

locoţiitori ai. scaune

rămăseseră decât doi; vechii ierarhi aleși nu maiulu
i (1850— 1868) şi.

"de

guvern,

“Calinic, episcopul Râmnic
lahiei (1850—1879).
mitropolitul Niton al Ungrov oţenenţi (numiţi de .
loc
Iacolo, toţi ceilalți erau
că să ocupe “definitiv
tru
pen
guvern). Pedeoparte
aibă
pedealta pentruca să
scaunele vacante, iar.
ul
ern
guv
eli bisericești,
partizâni ai nouăi orându
lui
anu
ci; la începutul
Domnitorului Cuza tre prin Senat. o lege, prin. .
şi
numi;
"1865, prin Cameră
orului dreptul de a
it
mn
Do
eă
dăd
se
e.
şi
Car
„pi; ceeace acesta a
sco
epi
pe
,
ret
dec
in
“el, pr
dec.
i 1865, .pe Melchise Bu- "făcut, numind, în Ma
la
no
ie Roma

„=

_"

, Dionis
inic 1a. Dunărea-de-jospe
ban „la Argeş, pe Cal
"“zău, pe „Neofit Seri al “Moldovei, ete.” Atunci
it
are în .?
“Miclescu, “mitropolbis
erica română 0. mişc
în
e.
us
od
pr
*
se
cu decret domnes3c,
„4
contra. episcopilor numiţi
s

N

:”

.

II

A

Ia

o.

ii

- mişcare în fruntea. căreia se găsi dela început. |
„Filaret Scribaa, care își alătură îndată: şi - pe
„.. fratele său Neofit Scriban— demisionat atunci dela
> Argeș cum și pe alţii. Terenul pe care.puneau
aceşti
. discuţi
aa

eră,

că numirea

episcopilor prin

“decret. domnesc nu e conformă cu canoanele cari
prevăd alegere; că sinodul așa,cum fusese consti„
tuit prin decretul organic nu e întru. toate conform
„A „cu canoanele. Pe acestă temă a -canonicității,.
arhiereii români. se divizară în două partide, Patriarhia din Constantinopol, adânc mmâhnită de secula-

-

rizarea

averilor mânăstirilor! închinate, cum și de, |
"+ proclamarea independenţei”bisericii.
române —
-„bele făcute de guvernul Domnitorului Cuza— amluă'
partea acelor arhierei, cari susțineau canoan
ele —
prin aceasta €a luă, în acelaș timp, și poziție
în

contra guvernului

și întrerupse legăturile cu

cei
numiţi de Cuza-Vodă. De partea celor ce
susțineau
canoanele erau și civili ca,-contele Scarl
at Roseti,
„Care scoase revista „Eclesia“,. Nicolae
Rosnovanu
„din Iaşi şi alţii. Discuţia pusă Ia înce
put pe terenul-

„ Principiilor, se pogori repede la
personalități; cu„„ Vinte aspre, grele, tură aruncate
atunci și dintr'oparte şi dintr'alta;
nu lipsiră nici violențe, nici per-

secuţii!. De către fraţii Scriban se
comi
greşeala de-a apelă, printr'un memoriu se chiar. și:
al lorla con- .
„_ sulii stră
cerânin
d inter
i,
venţia.

„

acestora
Buvernului țării, Amestecul patriarhiei în contra |
complică şi

„mai

mult ches
ti
Intr'
a.
o. scris
oare a

impută Domnului român proclamarea -sa patriarhul .
autocefaliei, :
admiterea mirenilor. în _sinod,.
convocarea: sino--

DER

prin decret.
“ dului de Domn, numirea episcopilorunse
patriar- ..
său și Cuza-Vodă răsp
rândul

La

și respingând
hului susţinând reformele făcute
ricii române.
amestecul patriarhiei.în afaceriie bise
sinodului pauția
disc
Patriarhul aduse chestia în
gu-

oduse de
-triarhal,. care osândi reformele intr ia. . Hotămân
vernul Domnitorului ' Cuza în „Ro
ța celor-

știn
rârea 'sinodului fu adusă şi la cunodam
ne și ele .. I
con
:să
“ca,
lalte. biserici ortodoxe
a. Sosind apro„cele făcuteîn biserica din Românibise
rici ortodoxe, : dela diferite
bări, încuviinţări,
patriarhia

anatema,

-eră gata să arunce

ca să de-

la, când fu detronat |
schism
. ia
clare astfel, ofic
se mulţumi atunci
Domnitorul. Cuza ; patriarhia canonice cu €epis--.
numai cu ruperea legăturilor
totdeodată- în:
ând
pun
.
;
za
copii numiţi de Cu
luptaseră „pentru canovederea. episcopilor, cari
|
ei. legăturile cu episcopii
nicitate, să întrerupă și
e
Si
Oi
- numiţi prin decret. .
prevăzut în „Decretul
„ Sinodul, aşă cum eră
pentru canonicitatea
organic“, din cauza. luptei
vreme. Pentru
N

”

PE

nu. dură
episcopatului,
„prima

a

“

4

A

r

multă

rie 1865. Chiar
oară it convocat în Decemv
hode fraţii Scriban, lovituri

dădură
dreptul la.”
ştia tăgăduiau sinodului com
Ace
.
tărâtoare
pus. Ei
ă,cu elementele -din cari eră
atunci i-se

existenț

nule. lucrările sinodului.
declarară în acelaș timp
dintre membrii săi şi
e
lud
exc
îi
l
odu
sin
nci
Atu
i departe. Când fu con
îşi continuă lucrările ma oară, -veniră alte provocat, în 1867, a doua tropoliţii
nu mai veniră
mi
„teste şi desaprobări ;,

19%
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_1a şedinţe, unii preoți şi arhierei reînnoiră .pro-

"testele fraţilor Scriban, - alţii demisionară, alții
absentară. Judecând și condamnând pe cei cari
- ridicaseră proteste, sinodul își continuă și acum:
„lucrările sale. Dar nici guvernul, nici. mitropolitul ţării, nu

luă în samă şedinţele

și. nu aprobă .

lucrările sinodului, deși între ele erau unele ca,
„de pildă, propunerea pentru înființarea Facultăţii
- de teologie, cea pentru

regularea.

teriale a preoţimii: de “mir, etc,

situaţiei ma-

care ar fi me-

ritat să fie luate în consideraţie. “Când fă con-

„_Vocat,

pentru

„ Prezentară la

a treia: oară, în 1869,

nu

se mai

sinod. decât.4. membri.In felul -

acesta sinodul . decretului organic căzu în desue-» tudine 'şi nu mai fu' convocat.
„” Jerarhii: mai însemnațiîn acest tim
au p
-fost
fraţii Scriban. şi episcopul Melchisedec.

„Cei doi 'dintâi erau feciorii preotulu
i din
Ioan
Burdujeni. Cel mai în vârstă dintre ei: Nicolae

(născut în 1803), călugărit (în schitul Gorovei)
luă numele.de Neofit şi veni în laşi
ca preot

„român la Trei-Ierarhi, terniină “apoi cursul Academiei și fă predicator la mitropolie. Veni
in urmă la București, ca să urmeze la sf. : Sava.
Făcând parte din generaţia nouă de clerici,
cari
aveau simpati
liberale,

i pentru

pentru limba

Apus,'pentru

franceză, etc.

ideile sale

Neofit

veni

„in conflict cu clericii din generaţia. veche, chiar
ȘI cu mitropolitul
său şi fă exilat la. mânăstirea

„- Neamţul.

Veni

-

apoi ca preot :în Iași, ca director

al şcolii mirenești dela Trei-lerarhi

şi, în fine;
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ca protesor la seminar. In această din. urmă ca-

„ ditate făcii câteva! cărți didactice.

Fu printre cei

mai hotărîţi luptători pentru unirea principatelor.
„+ Hirotonisit după aceea arhiereu titular, fu numit
- mai întâiu locoţiitor de episcop la Argeș, .apoi,
în 1865, și definitiv, dar demisionă . îndatăşi

+

|.

quă parte însemnată la lupta pentru canonicitate,
și în acestă chestie,

scriind, cu

această ocazie

sa,în anul

1884, a trăit retras

mai multe broșuri. Dela 1872 şi până la moartea
„AL

la Burdujeni.

doilea frate, Filaref, se numiă

.
'

din botez

Vasile. Născut în. 1811, învăţă, luptând cu greutăţi, din cauza lipsei de mijloace, la Academia
"Mihăileană, la care ajunse apoi profesor şi:scrise
fu trimis. pentru

1838

„cărți didactice. In

studii

- teologice.la Chiev, unde mitropolitul locului Fi. ,
. şi pe mitropolitul .
_laret înştiințând bine-înţeles
Moldovei—îl făcii călugăr, dându-i numele său.

Întors în țară, în 1842, ca magistru în teologie,

e: numit egumen

al. mânăstirii Socola, rector

- profesor la seminarul

"- pentru îmbunătăţirea
carea nivelului

şi

deâci. Lucră foarte mult

seminarului

cultural al

și pentru ridi-

preoțimii;

de aceea,

- în 1848, fu dat afară dela seminar, fiind so-.
- cotit, .ca om primejdios. Reveni însă și conduse
cu pricepere—chiar și după ce fi hirotonisit
seminarul, până în epoca unirii, Între
_ “arhiereu,

1880—64.

ca profesor

la Facultatea

trăi și - e] retras,

la.0 vie a sa

funcţionă

de teologie ce există, în. acești câțiva ani numai,
“da Iași.Pe urmă începu lupta pentru canoni-

citate. In fine

IE

,

e:

-

„

.-
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“(lângă Socola)

până când încetă din !viaţă, în

anul 1873. Intre alte lucrări ale sale-amintim.
o istorie a bisericii române, tipărităla Iași (în -

|

za

870

“Din seminarul reorganizat”și condus de:Fi““laret .Scribari şi de fratele său au ieşit o mul-

țime' de clerici luminaţi:

"

“oeanu,

ca

Ghenadie. Enă-

fost episcop de. Râmnic (4. 1898) autor

al câtorva lucrări istorice ca: „Creștinismulîn
+ Dacii“, -„Petru. Movilă“, „Sina
etc.
ia“,
Cel. mai
însemnat însă dintre discipulii fraţilor. Scriban,
şi cel. mai însemnat

ierarh

al bisericii române

din.a doua jumătate a secolului al XIX-lea, e,

S

de bună samă:
îi
|
Episcopul Melchisedec... Născut, la 15 Februarie 1823; în comuna Gârcina (judeţul Neamțul) eră. feciorul preotului. din acest sat. - Din

.„ botez se numiă- Mihail.

primare — vădindu-se

După ce făcii clasele

înclinat la carte—fu dus:

la seminarul. din Socola (în 1834). Aci fti moder

„de. învățătură

şi purtare.

ani fă învățător de sat,

toarse

la seminarul

La vârsta: de 20 de

dar pe

din Socola,

urmă

se reîn-

.

reorganizat, prin:

înmulțirea studiilor, de Filaret Scriban, care puse
ochii pe acest tânăr excepţional de ager și de:

harnic

și îi dădir

o suplinire

mând vocaţiunii sale

numai

de 22

-de ani,

la seminar.

interne, tânăr:

numele de Melchisedec.

Ur-

în. vârstă .

se făcti călugăr, - luând.

In 1848, după! ce fir.

trimis
în surghiun la mânăstirea Neamţul, plecă „la Chiev,. ca.să-și complecteze studiile teologice.
-

-
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După 3 ani de studii, Gbţină titlul de magistru
.

"-. în teologie.
la seminar.

Revenind
Aveă

în ţară

vârsta

își reluă

numai

de

30

catedra
de ani,

dar citise şi știă atâtea, încât de pe atunci trecea
de teolog erudit. Rangul de protosinghel și de |
arhimandrit.îi veniră repede. In 1856 e profesor

„şi director-la seminarul
: Cogălniceanuîl

făcu,

ministrul său de

-

gădui.ca

din Huşi.. In 1860, M.

dar

numai pentru

culte, căci adunarea

„un călugăr

să steă

trei zile,

nu în-.

pe banca mini-

sterială“. Cu anul. 1861 își închei& cariera di- .

" dactică, devenind de, acum înainte .păstor de su-

_ flete, căci din anul. 1862 este locţiitor, deși eră
“numai arhimandrit, al episcopiei Hușilor. In 1863

ve sfinţit arhiereu. Infiinţându-se către finea anului

"1864 episcopia Dunării-de-jos, Melchisedec.
cel mai îndicat să păstorească aci; In

eră

urma legii

de .numirea episcopilor, *Melchisedec.fi numit
în mod detinitiv
de. Cuza-Vodă 'episcop.al.Du„nării de-jos. In,1868 a fost trimis în. misiune

diplomatică la Petersburg ;în 1870 e ales membru
“al Academiei române. În 1875 fi trimis.să ia
parte la conferința vechilor catolici: dela Bonn,
ținută în chestia unirii. bisericești. In. 1879,e

ales episcop al Romanului.

Cu toate că ar fi

meritat, desigur, să ajungă mitropolit, totuş din
imprejurări străine de biserică nu ajunge- pe
scaunul arhipăstoresc. Muri, la 16' Maiu 189,

„Ia

Roman unde a şi fost înmormântat. .

Melchisedec a fost un om cu "o înfăţişare.
_-Plăcută, avea 0 privire dulce * pornită “din niște
N

ban

ar,

201:
bunătatea,
"ochi senini, pe faţa. lui eră zugrăvită tru
ori şi: Şi
ţea; o vorbă bună găsiă pen

blânde
mare ; iubea.
cine. Aveă un suflet curat, *0 inimă
. Ajută
"natura înconjurătoare, şi mai ales pe copii
pe o0a- |
ă
lăti
Răsp
“pe copiii silitorila învăţătură.
un
fost
A
menii muncitori, meritoşi, cărturari.

p

om cinstit,

sincer,

modest. A trăitca un ade-

l-a făcut orvărat călugăr. Studierea în “Rusia l pentru orZelu
todox zelos, dar nu intolerant.
pentru biserica. .
cel
de
el
la
is”

e circumscr
- todoxieră

A lucrat foarte
“română, pentru neamul românesc. românesc. In
pentru biserica şi neamul

mult
sociale pentru unirea 1856 face un 'apella clasele
cele patru puncte. |
patelor. Când s'au votat
princi
fundamentale ale viitoarei

situaţii a Ţărilor Ro-:

al Moldovei, Melchi- _
mâne,în divanul ad-hoc e. A lucrat şi luptat,
uri
“sedec a lăcrămat de. buc la realizarea unirii
“alături de îrații Scriban,
a: fost.ales Cuza, Melprincipatelor, iar când
l pomenească în biserică,
„ chisedec poruncește, săA fost

înainte de a-i sosi

înștiinţarea oficială.

al pisericii și a. lucrat ancă tun adevărat. apostoltru . ridicarea - ei. Doriă,

o jumătate de „veac pennarea clerului, ridicarea
mi
uînainte : de . toate, lu
it în deosebide instit l
rij
îng
a
s'
ru
lui. De aceeana
emea lui înflori semi în" 4ele clericale: pe Vr
i,
ză seminarul din Huş
din -Socola, el organi , 'se îngriji în” deosebi de
mail
fiinţă pe cel din Is ntribui mult. la înființarea
cei din Romanşi ieco. Indemnă PE clerici să ţină
„Facultăţii de teolog sau tipări: cărţi de predici,
e
SS
”
!
predici şi le tradus
î..
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“Averea și-a-lăsat-o,

la moarte-i,

să fie întrebuin-

_țată 'pentru scopuri bisericești-culturale. .
în
"Ca om .de carte” Melchisedec eră erudit
o
“toate ramurile teologiei.
„Prin, cărţile didactice, ce făci pentru seminarii: Liin"turgica (1853), Teologia dogmatică (1855), Scurtă
orl
hismu
Catec
“troducere în ştiinţele teologice (1856),
ent
“ todox (1858), Introducere în Vechiul și Noul Testam
(1860),

Teologia

pastorală

(1863),

“varietate în cunoştinţele teologice.

Melchisedec

vădi

Su,

„Tot pe terenul. teologic. Melchisedec

scrise

iare morală-religioasă, tratate teo- .
de edific
cărţ
logice mari, sau cărţi de popularizarea învăţăturii

. c.
istori
st
„creștine. Melchisedec a foşi'

In Cronica Hușilor (1869) şi Cronica Romanului (1815)
_a' publicat foarte multe . documente : "fiind cunoscător
„al limbii slavone, a însoţit cu “traduceri româneşti do-. .
“cumentele slavone. Publică inscripţii de pela biserici şi
mânăstiri în Notife istorice și 'arhiologice şi înt'O vi-

zită făcută la' mânăstirile din Bucovina. A scris apoi
Dionisie
biografiile lui “Antim Ivireanul,; Filaret II şi existe
nte
Romano.

S'a ocupat și cu confesiunile străine,

„Lipovenism“,- despre. „Lupta
la noi şi a scris despre
„bisericii ortodoxe cu protestantismul=, despre '„Papism
și starea actuală a bisericii ortodoxe în România“, etc.

RV
“Biserica română dela 1866. până: în prezent.
0, nouă şi definitivă orânduire căpătă bisefica:

română în timpul domniei Regelui. Carol |.
Vizita, pe care o făcu, în 1866, principele
ia

DIE

- “Carol. patriarhului, avi

şele patriarhale începură

Fi

Da
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i

ca urmare faptul că sfesă

|

se arate dispuse spre

ni
„o împăcare a: lucrurilor, . Când ierarhii româ -patri
re,
numiţi de. Cuza-Vodă își cerură ierta
canonici.
—arhia îi iertăşi îi ecunoscii ca episcopi
54Din

tot ceeâce' se desbătuse

rior, Constituţia: din 1866

cefalia, constituirea

și hotărise ante-

luă 3 puncte : auto-

Sinodului. și alegerea. epis-

re, baza E
” copilor, pe carile făcu punctul de pleca
avea -.
viitoarei organizaţii a bisericii române, care apoi
cmi
să se facă prin lege specială. Se- întomod sever . un proiect de lege care: fu cenzurat îndiplomatică,. :
din toate părţile. In 1869, pe cale.
să-şi
, facă.
“calui
proiectul fu supus și patriarhu deve-ni
abiă
l
ectu
Proi
__ şi el observaţiunile sale...
ru.
pent
că
ani
org
către: sfârşitul anului 187 2 lege
e
biserica română. . ilit
Prin

această

lege se

şiîn Constituţie, că

repetă

principiul, stab

biserica română e neatâr-

se institue' sfântul.
nată de orice ierarhie străină;
din cei 2 mi-!
Sinod al bisericii române, picom“ pus
eparhioţi și din 8.
tropoliţi, din cei. 6 episco
unulde fiecare eparhie, ,

arhierei titulari, câte

cărora însă

“itluri de

nu li se mai

dă, câ până atunci,

ale pa- .
episcopii vacante, desființate, arhierei șe românești. Aceşti

triarhiei, ci de: orâ
sf. Sinod şi întă- titulari aveau să fie aleși de.
Sinod o. are
de ministru.. Prezidenţia st.

riți apoi
.. mitropolitul

primat. al. României;

la

desbateri

î.

'

(care trebuie să fie :
asistă şi ministrul cultelorltativ. Competența sf.
"an: orţodox) cu vot "consu
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Sinod e de a .statuă asupra tuturor “afacerilor
spirituale, disciplinare Și judiciare curat biseri„cești; se adună de-2 ori pe an: primăvara și
toamna.
a

Legea din 1872

stabileşte
și. modul, în care

„au să se aleagă episcopii. Un mare colegiu electoral compus din sf. Sinod, din -Cameră și din

Senat—fără senatorii și deputaţii eterodoxi însă—

aveă să facă alegerea, subt prezidenția mitropo„litului primat, ori a mitropolitului: Moldovei,
sau
a celui mai vechiu în. hirotonie dintre episcop
i.

" Puteau fi aleși episcopi și mitropoliți numai arhierei,

cari aveau

vârsta!de 40

de ani și erau

Români ; studii -teologice se cereau numai după
20. de.ani dela promulgarea legii din 1872,
adică -

din: anul: 1892 încoace, . lucru

care

â- fost

-

apoi

schimbat.
Sa
|
„ Printr'o dispoziţie finală a legii din 1872
sunt
_. Yecunoscuţi ca aleși și cei numiţi de
Cuza-Vodă
N
în 1865, punându-se astfel capăt -discu
ţiei de
„Până atunci pe temă numirii episco
pilor.
|
„_-. Autocefalia bisericii române (1885). Proclamarea României ca regat (1881) trebui
a-să aducă
„ . după

sine ca consecință

imediată

şi

-recunoaș„_terea autocefaliei bisericii române,
care 'autocefalie fusese declarată în țară prin
mai multe legi
anterioare, dar nu obținuse încă
asentimentul, |
Tecunoașterea

patriarhiei din
Sfinţirea mirului în ţară,în 1882,Constantinopol.
de către ie» „Tarhii bisericii române, grăbi
- recunoașterea au-.
tocefaliei,

Patriarhul, „luând ca pretext

această

-

_
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,
sfințire de mir, făcă diferite imputări bisericii și
nu
ierarhilor noştri. Răspunsul—alcătuit, cum
“sf.
se puteă mai bine, de. Melchisedec—dat de
mai
să
arhia
patri
ca
făcă
'Sinod acestei scrisori,
- lase din

- corespondenţă

între

patriarhie

pe. eun
primatul ţării, fireşt
fi
acestei „corespondențe
copatului

și

Și

guvernul

alt ton. Rezultatul -

făcut cunoscut

epis- -..
se- »

într'o adunare

guvern

nostru „de

O'nouă

se începu

In 1884

pretenţii:

. ţinută în
“cretă a' episcopilor. şi mitropoliţilor,
spunân-,
Februarie 1885 în. București. Episcopii, rea lor
cere
ei
şi.
ă
“ du-şi și ei cuvântul, formular
.
urmară apoi
pentru recunoaşterea autocefaliei. Se
:
,
1885
lie
Apri
tratative cu patriârhia până ce;în unoaşte aurec
printr'un tomos special patriarhia
română își
rica
Bise
.
âne
rom
tocefalia bisericii
ducerea sa proprie,
„va aveă administraţia și con
biserici din afară: .
“ fată vreun amestec al.unei
ică! și. canonică
va păstră însă unitatea dogmat e biserici or- te - celelalt

“cu patriarhiași cu toa
todoxe.
Restaurarea

timpul

domniei

:

de monumente
N

M.

e

bisericeşti. In
-

.

.

res$. Regelui Carol ].sau

e bisericești însemtaurat mai multe monument de la Argeș, care
mate. Aşă e: aq) Caţedrala la ea între „1875 —
arsese în 1866. Se luorăe ceremonie, în 1886,
1885, Fu sfinţită cu mar ale... Regina Elisabeta
în. prezenţa familiei reg pergament. conținând :
pe
7

Se

.
dărui un. manuscris.
imilor,. cumși evan- .
evangheliile din Joia pat
o-.
îMp
scrise. toate şi
-- ghelia din Ziua învierii,
7
7.

a.

206 - dobite cu ornamentele cele mai măestre de însăș

„mâna talentatei Suverane.

B) Catedrala mitro-

politană
din lași, care fusese începută în 1833

„de Veniamin * Costache. Se. lucrase la-ea până
în 1939 :și i-se pusese și acoperișul. Căzându-i
„ “însă cupola şi demisionând apoiși Veniamin,
" rămase, până în 1880,ca o ruină. In acest an
„se votase de Corpurile : legiuitoare “sumele ne:::
"ceșare . pentru restaurare. Regele Carol 1 făci,
din casetasa particulară, toate ferestrele frumos
„ colorate ale catedralei, care se inaugură cu mare |

pompăîn 1887,

o:

„- Alte monumente bisericești restaurate în acest
„timp sunt: c) Biserica “Trei-lerarhi și d) Biserică
„sf. Nicolae-domnesc din Iași. La acestea am mai
putea adăogă o suimă de alte biserici restaurate

"ca, de pildă, biserica din mânăstirea Sinaia'; biserica sf. Voevozi din București, ete., etc.,- etc.

„In timpul din. urmă, pentru restaurarea şi păstrarea lăcașurilor bisericești declarate monumente

.

istorice există „Comisiunea monumentelor. isto:

rice“

alipită'

pe

lângă „Ministerul: Cultelor“.

„Facultatea de teologie fusese cerută de mulţi

Şi de mult timp. Intâiaș

dată se deschise în anul

1881, când -mai mulți profesori de seminar-își
“luară angajamentul să facă cursurile în mod

gratuit. “Cursurile însă încetează; peste câtăva
- Vreme, din cauză - că nu lise dăduse o existeriță „ legală,
precum și din. cauză
- nimic:în buget.
|

că nu se prevăzuse
i

297.

Prin

ale mitropoli-

stăruinţele iui Melchisedec,

“tului Calinic Miclescu și ale altora, se deschise
din nou, formal şi solemn de astădată, la 4 Noem“brie

1884. Se. numiră

de minister . deocamdată

- 3 profesori ; se . prevăzură

.în
sumele .. necesare

buget. In'.1887 prin stăruinţele. mitropolitului
Iosif. Gheorghian se mai adăogară încă alţi 3
profesori, făcându-se şi. o nouă repartizare :a stu-

diilor pe catedre. In, 1890 se recunoscu prin lege

“Facultăţii de teologie o existență, legelă în stat. .

de
In timpul de mai bine de un sfert de veac
- |
în.
ţiaţi
când există, a dat câtevă sute.de licen în biteologie, ridicând astfel nivelui cultural
“serică.

_Legea
N

“ nariilor.

|.

!

.

.

clerului mirean. Reorganizarea semiPrin legea

comunală din

1864 întreţi-

este pusă nerea clerului mirean din sateși oraşe n'au făcut

le.
în sarcina comunelor. Comuneînsă
“căci, n'au înscris
mai nimic în această privinţă ;
a preoților,
de loc, în. bugete, sume : peniru 'plat

cauza lipsei
și. aceasta de cele-mai multe ori din ceva, atunci
mijloace, sau când au înscris câte

de
-200 lei pe an,
sumele erau derizorii “câte 50-100 ca preotul să
.
mplă
pe care de multe orise întâ
Din cauza acestor mici lefuri .
nu-i primească.
elegeri, conflicte:
se mai înțâmplau uneori şi! eînţ
larma prin comune câ să nu
i

N

ji

e.

“unii primari dădeau
fiindcă. le-a prevăz ut
mai dea .nimic preoţilor,
an, cari figurau în
el leafă de 50 de lei pe
se dădeau şi în mână.
“buget, dar de multe ori nu'
familiei “

și r a
eoțilo
Atunci pentru întreținerea pr
S

7
7.
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„lor rămâneau -pământurile” bisericilor — cari nu

erau 'la toate satele — învoielile dintre preot și

săteni—cari

„

dădeau de multe ori naştere

la con-

flicte — veniturile ' epitrahilului- şi discul (cheta- .!
4
făcută prin biserici). — Singura" excepție dela |

«această regulă. o' formau preoții

„de

dela bisericile

prin mânăstirile ale căror averi le luase statul.

Pentru

preoții

acestor biserici. statul

prevedeă,

„anual în buget “anumite sume.
. .
S'au facut numeroase cereri penttu îmbunătă„
țirea situaţiei materiale a preoțimii. “Toate însă
„. au fost zadarnice până.la legea 'din :1893. Prin
legea clerului mirean din 1893 'se făcă “primul
pas spre îmbunătățirea sorții “clerului -mirean,
Acestă lege -are în” vedere pe toți preoții ' aflați
în slujbă la punerea ei .în aplicare și tuturora—

„> după studiile făcute, după 'cum sunt-parohi sau :
Supra-numerari,, după cum sunt la ţară sau prin
oraşe—le prevede anumite leturi. Leafa pieoților
dela sațe se plătește de “perceptorii statului ;
iar
a celor din oraşe a tost plătită de primării până
în anul 1910, când plata începe să.o facă Casa
bisericii, căreia comunele tirbane. îi asigurau
su-

mele respective. Legea din

1893:

lăsă preoţilor

dela sate pământurile „bisericilor, iar când
bisericile nu aveau.pămâaturi, aturici se dăde
a preo- .
ţilor un spor. de leafă,
.
„Tot prin legea din. 1893 se reo
rga
niz
ară
și
„Seminariile, pe cari, cum am văzut, le
unificase
legea instrucției din 1864. In anul 1873
o 'mă- :
„„.Sură, luat

ă prin votarea bugetului. din acest
an, :
-

.———.——

i

,

|

.

|
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|

-

Rae

L-

A

bu
- dezorganiză seminariile, desființând pe cale eau
cred
| getară mai multe catedre, cursuri, care se
atunci că. nu

Tm

.

sunt 'de

trebuinţă

viitorilor preoți.

-

ile mai su“Pe lângă reducerea studiilor, seminari
externi, .”
ilor
mulţ
“fereau şi de îngrămădirea prea

ejurări
cari trăind pe la gazde în orașși în împr edu-.. și
ia
diferite, nu puteau să capete instrucț
început.
Un
i..
preoț
rilor
viito
„caţia trebuincioasă
,

— 1886, :când
"de îndreptare se făcu în anul 1885
interzise ca
ul
ster
mini
la îndemnul sf. Sinod,

de externi. seminariile să mai fie frequentate
legea din
face
o
Reorganizarea seminariilor
8 clase.
de
ct
prevede un curs comple

- 1893, care
inarii inferioare cu
- Seminariile” se îimpărțirăîn sem
eş și la Romanși în
câte. 3 clase: numai la Arg '5- clase: la lași și
te
-seminarii superioare, cu câ celor 8 clase, sea
-“Bucureşti.: După terminare te la 'examenul .de
zin
minaristul -aveă să se pre
seminarului, pe care
a
ire
olv
abs
„diplomă pentru
l de a se face preot la
-trecându-l,. căpătă dreptu
sau adăogat, pe lângă
țară Prin legea din .1893
r, Și „pedagogia, lecalte studii nouă la semina tru ca seminaristul
pen
ţiile practice pedagogice, la| examenul de absol-Işi
să se poată: prezentă
şi să poată astfel deveni
e
al
rm
no
-virea școlilor
o
o
şi învăţător la sate, ariile,
min
„se
ră
desființa
se
ă
îns
2
190
ul
an
In
un
numai. 2 seminarii cu
-inferioare, şi se lăsară i şi Iași, dându-se acum
reșt
"curs de 7 ani în Bucu
ştiinţelor religioase.
extensiune mal mare
comd
cursul seminarial
7
In- 1906 se revenila
N
Da
“-

.
.

-

.
.
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Bi

-

plect de:8

-

i:

-

„reşti și Iaşi. .

„

.

:

clase la. cele 2 seminarii
din Bucu-

pa

Mae

„In. 1908, simțindu-se nevoie de preoți, sau mai
"pus începuturile
.a două seminarii: unul la mâ:
-. năstirea Bistriţa (judeţul Vâlcii), mutat în timpul
„.din'urmă în orașul, Râmnicul-Vâlcii și altul în
Galaţi. La.aceste seminarii de atunci și până azi

se adaogă treptat-treptat în fiecare an câte o clasă,

* Acum fiecare. eparhie are cel puțin un seminar.
In” 1909, modificându-se câteva articole * din

legea sinodală dela. 1872, se! stabili, mai întâiu,

„ca, la scaunele

episcopale şi mitropolitane

va-

"cante, să fie aleși și. dintre ceilalți clerici, cari
întrunesc condiţiunile. cerute de canoane, și nu

-

„. Dumai: dintre -. arhierii titulari, ori. numai dintre
episcopi, cum eră până atunci. Se institui apoi,

„pe lângă sf. Sinod Consistoriul superior biseri-

Cesc,

compus, în. afară de membrii sf. Sinod, din. .

clerici reprezentând Facultătea de teologie,
semi-

nariile; mânăstirile și preoțimea de. mir. Consi

storiul superior biserisesc
are să se pronunțe după
anum

ite

modalităţi, asupra unor anumite ches-

„Hiuni bisericești. care îi-sunt conferite de lege.
Instituirea Consitoriului superior bisericesc
s'a
făcut cu speranța că, dându-se și preoțimii
drep„tulde a se pronunţă în chestiuni
bisericeşti, lu_€rur
ile. vor merge în biserică mai
bine,
„Dispoziţiunile legii sinodale din 1909

modificate în timpul din turmă.
storiului superior bisericese,

au fost

referă la alegerile mitropoliţilor. şi. Modificarea se
la competenţa
Consi
ÎN

.

,

SI
Ș

aa

.

ou

“Principalele 'epoce istorice. :
. Istoria” bisericii române expunând desvoltarea
în» decursul: timpului, . biserica
_=pe-care a luat-o,

“ 1a poporul. român. din toate părţile, e firesc ca:
în toată această desvoltare; să se distiogă mai i
multe epoce.. -

”. „Până în secolul al VI-lea (inclusiv) averă nu“mai o epocă pregătitoare,

sau mai: bine zis:o

acest
introducereîn istoria bisericii române ; în

-

“timp, în cea mai “mare parte, e vorba de introdu-

cerea creștinismului la noi.
Din ..secolul. al Vil-lea „până.
XIV-lea e prima

-

în “secolul

al

epocă din istoria bisericii 1o-.

biserica română
. mâne. În. acest interval de timp rii
sale.
“se află în prima fază a organiză

lea consti” Secolile al. XIV-lea, XV-lea și XVIromâne;
icii
biser
ia
4uesc a doua epocă din istor
bise- -*
ţia
niza
mpse desăvârșește orga

“În acest ti

A

canonice, se ..
_ricească, se pune ierarhia pe baze
a
etc..
- înființează mânăstirile
ătate a sejum
ma
pri
şi
: „Secolile XVII, XVIII
treea epocă din
colului al XIX-lea constituesc a
biserica 'are
timp
t
aces
"- istoria bisericii române. In
ui. mul
nea
a
un semnat rol cultural în viaț
până în
şi
9)
85
„Dela „unirea principatelor (1 din istoria biepocă
zile noastre avem” a-patră
timporană, din care
con
ca
sericii române; e epo
ii, bisericii. ro.-.

face parte şi faza “act ală a stăr
oo
“mâne.

”
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Pentru biserica Românilor din. Ardeal şi Un-

- garia observămcă începutul secolului al XVIII-lea
determină o nouă epocă în biserica de acolo,

fiindcă după unirea cu . Roma, care
acest timp, avem

are loc în.

acolo două biserici, - fiecare.

cu mersul său aparte.
E
„__? Mers aparte au și bisericele române din Bu„„ -covina după (1775) şi din Basarabia (după 1812).
|]

A

-
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-

ID

_
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Inceputurile: mânăstirii Putna.
pe valea Sucevei
Cu linia ferată, care merge astăzi
în sus, şi -apoi cu alta pe valea râului Putna, se poate
ajunge la localitatea Putna, înconjurată de păduri. În
a aci.nu'o-:
“alte vremuri toată liniştea şi singurătatede
“turbură decât toaca. bisericii și sunetul melodios al clo-.
__-potelor

mânăstirii ; astăzi

însă

şueratul

_.., bricilor de ciment, ferestrae, instalate aci,

ascuţit

al fa-

sgomotul înă-

bușit al locomotivelorturbură linişteaşi singurătatea, atât
de

mult

de
căutată

călugării

de

altă

dată.

Şatul Putna. ce se întâlnește mai întâiu, s'a :născut:
din așezarea pe pământul mânăstirii a oamenilor dependenţi'de mânăstire: Ceva mai sus,. pe-țărmul stâng:

al râului Putna și: la capătul din spre apus al satului,
re-

se ridică, ca o fortăreață. mânăstirea Putna,
cunoaşte după crucile strălucitoare de pe
- “bisericii şi de pe turn. Aceasta este. măreaţa
a lui Ştefan cel Mare; aci, după dorința lui,
gropat rămăşiţele pământești,la moarte.:

care se
acoperișul
fondaţiune
i-sau îinia
|

în 1465, * Ştefan . cel Mare se .

După luarea Chiliei,

dătătorul. birugândi să mulţumească lui Dumnezeu,
să întreacă pe
care
inţei,” prin ridicarea unei mânăstiri,
Moldovei.
pământul
împodobeau
toate. celelalte, cari.
mitropolitul Te-.
la
şi.de
sigur,
de
venit,
fi
va
Indemn
|“

octist [. Zidirea mânăstirii. se începe la 4 Iunie. 1466
— după alte versiuni la 10 sau 20 Iulie,” acelaș an —
şi este încredințată unui' arhitect grec, Teodor, care a

N
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lucrat timp de 3 ani la ea; căci Domnul îi 'ceruse să-i
facă o clădire măreaţă. Așa stă, istoricește, iucrul. Tra-

-dițiunea însă, povestea de mai târziu,
— consignată, în
„O samă de cuvinte“ -de crunicarul I. Niculcea,—ne
“spune că locul pristolului a fost indicat de vârful săgeții Domnitorului, trasă de pe o înălțime apropiată;
că poarta şi clopotnița au fost acolo așezate, unde au
aruncat săgețile lor vătaful copiilor:
de casă şi unul
-dintre copiii de sub porunca lui, şi că al doilea copil
-de casă, care, la aruncarea săgeţii, întrecuse pe Domn,

„-Şi-a

pierdut

viaţa

chiar

geata. De. bună samă

pe

locul

de

unde

aruncase să-

însă că aceasta nu este decâto

înfloritură' a poveștii. Ștefan nu ar fi răpus nicidecum
pentru

"pe

urmă

o aşă faptă,
nu

arcaşii

care nu eră nici măcar o greșeală;

aveau

să arate unde să fie intrarea,

- turnul, altarul, etc. 'Totuş în această veche povestire se
află

şi.un

sâmbure

de

adevăr,

anume:

“că

să-

:geata a hotărît punerea temeliei mânăstirii Putna, dar
nu

cea

de întrecere, ci cea

-durile Chiliei, săgeata

sau

biruitoare, trasă

lupta aceea,

de sub ZI-

care aduse în

“Stăpânirea lui Ştefan cel Mare cetatea. Chilia, Ca mul-

jumită, pentru ' această

S'a lucrat,
tum

isbândă, el.zideşte mânăstirea.

arh spus, 3 ani;

clădirea a tost gata

“în anul 1469. In acest an, în August Ștefan cel Mare
avusese să respingă” o invazie a Tătarilor, pe cari îi
N

sdrobi în ţinutul

Sorocei (în Basarabia de azi) într'o

dumbravă de lângă satul Lipia (Lipnik).. Intors de la
luptă, Ștefan luă parte Ia sfinţirea mânăstirii Putna,
cu
„hramul Adormirea sfintei Fecioare. Sfinţirea avi locla
„8 Septemvrie 1469, şi se făcu. de: un mare număr de

clerici moldoveni: 64 la număr, în frunte cu mitrop
o„tul Teoctist-1 şi cu Tarasie, episcopul Romanului, Intre
.
-egumenii cari luară parte fu şi Ioasaf dela mânăstirea
- Neamţul, care,.probat ca bun conducător de mânăstire,
,

treci - acum

la .ctitoria

domnească

dela Putna,

lăsând,

a deveni acum.
în locu-i, la Neamţul,. pe Silvan. Putn Ştefan cel Mare țării.
ale
tiri
i mânăs

una din cele dintâ
_-o înzestră cu mai multe
la 20;'

documente

sate, care ajunseră cu timpul

păstrate, sau

despre . cari

să

face:

aproape toate sunt în.
numai menţiune, ni le. înşiră ;
dela boieri: acestea tre-- .
- Bucovina. Unele moșii vin şi
fu în-

-2

n. Mânăstirea
buiau recunoscute, întărite de 'Dome scumpe : clopote,.odoar
și
te
obiec
apoi cu
zestrată
odăjdii, aere,

pi

procoveţe;

cruci,

ripide,

dvere;

un evan-

și felurite privilegii : fu. -*
gheliar etc. I se dădură apoi
mitropoliei, avându şi con=:
scoasăde sub jurisdicţiunea
scutită de. orice dare sau . .
ducerea 6i de sine însăş ; fi
it dela Ocnele țării. Preoții. „.
„bir; primi sare în -mod gratu
tirii erau puşi sub ascul.
“şi locuitorii din satele mânăs
ui mânăstirii, Mânăstirea.
tarea şi jurisdicțiunea egumehul
lol dela unele comune, şi
- ridică, în folosul său,. biru i lucrau boierescul mânăs-:
cuitorii dir satele mânăstirirobi. întrebuinţaţi pentru ser-.
firii, iar ţiganii daţi erau
ăstirii. - .
ugiaţi între zidurile mân u exref
Cei
i.
iri
ăst
mân
ul
* vici
prigonitorilor 'şi'nu era
erau apăraţi în: contra gul Siret, luă vam a: mică dela. : _.
trădaţi. Luă vamă. în târ a 10 pescari.
.
ză,
_pa
„Suceava, iar în Galaţi ave
„de
mânăstirii, ca Şi turnulDupă vreo.
“Zidul dimprejurul
1.
148
în
me
anu
ziu
ptea.
fi tăcut ceva mai târ
irea luă foc; în. noa
mânăst
dela începerea ei,

însă
arse până în temelie. 'AMa fost Se
de 15 Martie 1484, şide: înt
€l..
emeietorul
a fost, după.
din nou restaurată
al mânăstirii Putna
18

ani

de Ştetan cel ..
Egumenul. cel dintâiu
,-care A fost adus
cum am văzut, loasat Neamţul, fiind destul de probat:
Mare dela 'mânăstirea icească a unei mânăstirii. Dim:
ovn
călugări cunos=
- în conducerea - duh
la Putna şi alţi
iră
ven
el
cu
, ales _cunosmai
preună
dar
tului” divin,
cul
.
cii
cti
pra
ai
această mânăstire
'cători
slavone; făcând din
ei
ări
tur
căr
ai
ase Ja conri.
căto
slavonă. Ioasaf răm
ă.
tur
cul
.
de
muri. ..
un centru
în anul; 1485, când

până,
ducerea mânăstirii

SPER
Sa
ap
„AL doilea egume
al: Putnei
n
este: arhimandritul Paisie
„cel scurt, pus de Ștefan cel Mare, în 1466. Acestui
„ Paisie i-se zice cel mic, scurt sau “mărun
din t,
cauză
-că eră mic de statură. Se. întâlneşte, de alttel, ca și
„predecesorul său, în mai multe documente contimpo-

rane.

Moare

în anul 1502.

- AL treilea. egumen al Putnei, amintit în documente,
„ “este Spiridon, care conduceă mânăstirea Putna la moartea
" “lui Ştefan cel Mare (1504).
.
.
E
|

„In

mânăstirea

Putna

a tost

îngro. pat,
mitropolitul

„Teoctist 1, la moartea sa, întâmplată la 18. Noemvrie
” 1477. Tot la Putna a fost înmormântată a doua soție
'a lui Ştefan

cel Mare:

Maria

din

Mangup,.

moartă

la

19 Decemvrie 1477. Mormântul ei se vede şi până astăzi.
“Tot în mânăstirea Putna au fost înmormântați, şi doi
- “feciori ai lui Ștefan. cel Mare: Bogdan,: mort în 1479
şi Petru, mort în. 1480. Mormintele lor, casşi cel al .
Doamnei

Maria

din Mangup,

pentru ctitori. In acest
-acel al Doamnei Maria,

ctitorului mânăstirii:

al

se află în despărțământul .

despărțământ, faţă în față cu
se află şi mormântul a însuș

lui. Ştefan

cel Mare, mort

la

“2 lulie- 1504, după 'ce domnise „patruzeci şi şapte
de
ani, două luni și-trei săptămâni“, Preste mormântul
lui se află-pusă o piatră de marmură, pe
care şi-o
pregătise el singur. încă de pe când eră în viaţă, In-

scripţia slavonă, săpată pe ea,sună în românește astfel:
„Evlaviosul' Domn. 10 Ștefan Voevod, cu mila. lui Dum:

nezeu, Domn
al-ţărei moldovenești, fiui- lui Bogdan
"Voevod, ctitorşi ziditor al acestei case sfinte,
carele
Zace aici, treci în lăcașurile vecinice în anul 7...
luna...

-Şi domni ani...«
în viaţă,

"Morți

locurile

lăsă

Pregătindu-şi-o încă

loc liber

pentru

şi a anilor de. domnie,
lăsate

alb

nu

s'au

de pe când €ră

săparea

anului, lunii

dar la: moarțea

complectat şi

așă

lui,

au rămas

„Până astăzi. -Ștefan- murise în- Suceava şi
fil adus, în
“mânăstirea fondată de el, cu 'mare, dar tăcută
"„Pompă religioasă. : Sicriul însoţit de 'boerime și Şi tristă
ostaşii
>

-*

.

1

teiu (facsimil). HE
psaltirca-antograf a mitropolitulu i$ MDosof

Cr

“Psalmul 46 din

Mita. A

ao
“fi primit «de

7

soborul

bisericesc

întreg

al Moldovei:
:mitropolitul, cei 2 episcopi, egumenii
dela mânăstiri ŞI
-Preoţime, spre a zice. cu toţii: „»
Veșnică _ pomenire!

-acelui pe care: neamul românesc întreg
aveă şi are să-l

„Pomenească

„

pe -vecil

.

o

.
(N. Dobrescu, Din Istoria Bisericii române,
Secolul al XV-lea,
+Bucureşti, 1910 Pp. 140-144),
De

:

TIL:
Cronicarul loan Niculcea. despre mitropol
itul |
>
o]
Dosoiteiu,
„Atunci au luat Craiul şi pe .Dosofte
iu mitropolitul
-din

laşi cu toate vesmintele Şi odoarele
sfintei mitro- .
“polii şi au luat şi moaştele sf. Ioan
Novii,.ce au fost.
“la Suceava, care
"din

țara turcească

au

fost

adus, aceste

Alexandru

sfinte

Vodă. cel

moaște

mare
acele sfinte moaște, împreună cu şi bun;
Dosof- teiu mitropolitul, în țara
leşească,

“Şi le-au dus

- :Sobiețki,

la un

anume

Jolcfa, de stau acolo

târg

al Craiului

şi până în ziua

„„de astăzi. Şi Dosofteiu mitropol
Acest Dosofteiu mitropolitulitul încă acolo au murit,
nu eră “om: prost de
“felul lui; eră neam. de mazi
l.!)
limbi ştia: elinește,. latineşte, Slov prea învăţat; multe
ineşte şi alte, Adânc
“din cărți ştia şi deplin călugăr
și
cucernie şi blând ca
un miel: în ţara noastră pre
acel
e
vremi nu se afla
"Om ca acela. După:ce
au mers la Jolcfa,îl pune
“Craiul Sobieţki de se îmbr
ă
„"Scumpe.şi odoarele mitropol ăcă cu vestmintele cele.
iei “țării noastre şi sluji
liturghie la zile mari; şi
ă
iord
temonie după obiceiul țării an la Bobotează cu ce-

noastre "şi se miră Craiul
“Şi” toți domnii leşești
și
-eră în biserica țării noas lăuda frumoasa, ceremonie ce
tre,
: * „.

E

1)

Fi

Ă

Fecior de neguţător,

o
.

spune

-

i

un manuscris, . -

.

E

|

_

“Cantemir Vodă s'au tost mâniat foarte rău pre-acel .
mitropolit și i-au fost tăcut afurisenie dela patriarşi;

mimic de dânsul nu's'a atins, că zic oamenii că-i;sfânt.“
(M. Kogălniceanu Letopisiţele 11, p. 233). .
.

o

7

n.

”

-

Traducerea

românească

a .scrisorii din 1679 a

mitropolitului Dosofteiu către patriarhul
cerând

Moscovei, Ioachim,

tipogratie.

: „Celui de harul prea sfintei şi de viaţă începătoarei

umbrit

Treimi

împodobit,

celui

și cu

binefacerilor frumos

frumuseţa

celui de

asemenea îngerilor,

cu vieață

o potrivă apostolilor și tuturor,sfinţilor părtaş, marelui domn loachim, din mila lui Dumnezeu arhiepiscop al!

împărăteşti și de Dumnezeu luminatei cetăți a- Moscvei

și a toată Rusia,

a celei Martrşi

a celei Mici

. -

şi-a celei

de miază-noapte şi a celor

Albe, şi a tuturor părţilor

patriarh și invă-

de lângă mare, . şi a multor. domnii

iitorul cerem pentru
"țător, dela Domnul Dumnezeu Atotţ
Sfinția Ta pace, sănătate, mântuire „şi viaţă îndelun-

icii drept credingată, spre întărirea și păstrarea biser
ntului hărăzit.
tala
ea
lţir
înmu
spre
şi
tos
cioase a lui Hris
milostive păşi
ite
_ 3Mă rog de Sfinţia. 'Fa,. prea cinst oameni iubitoare
de
ta
mila
tinte, să-ți araţi față de noi
rim cărţile ce „şi să ne trimiţi o tipografie ca să tipăslov
enească pe ,
le-am tâlmăcit din limba / gre ceascăşi „SI

limba moldovenească.

Sa perdut.

şi puţini

Căcila noi învățătura de carte

sunt

de „aceia

cari pricep

limba

Dumnezeu, dragostea, cum
cărţilor. Arătă-ţi dar pentruferici
tă ; căci dorim foarte 's'o
ne-ai făgăduit la vrefne
ceas o aşteptăm din
“căpătăm (tipografia) şi în fiecare:
inimă.
A

Dumnealui
2

loan Bielavici,
POE

solul, ne-a
A

-asă

spus doar

sfânta făgăduință a: Sfinţiei Tale,,/zicând așă cure «i
zis Sfinţia Ta, patriarşe : că ne vei'trimite O tipografie

i

at

ma
- întreagă, cu: toate. cele de trebuință şi de nevoie instru-

mente şi cu

- mai

rugăm

toate

apoi,

sculele câte sunt de trebuinţă, Te

Sfinte

Părinte,. să “ne trimeți

un şirof

„Şurup cu teascul care apasă! hârtia pe. litere,şi litere
„să ne trimeţi, de. cele cu cari: aţistipărit biblia, mă-

runte, de cele mijlocii, care sunt pentru psaltire și pentru
slujebnice şi pentru evanghelie. 'Şi prea bunul Dum-

,

nezeu

să vă. ţie pe

Sfinţia

Voastră,, patriarșe,

şi să

vă învrednicească. de nespusa lui .Slavă, împreună cu
sfinții, Amin,
so.
e
- 7187. (=.1679) August 15 în Iași,
i

„Al

„7
Aa

e

Si

.

Sfinţiei Voastie, patriarșe smerit

Dosofteiu, Mitropolitul Moldovei,
"mă

AR

închin. şi sărut sfânta dreaptă '

.. “a Sfinţiei Talee,,

(Din Analele Academiei Române,

"iile secţiunii istorice)

.

seria: Il, tom. XXXIV, Memo-

-..

|

-

.

|

A.

Duminică la vreme de chindie, Prga Iluminatul Domn

Ioan Constantin Basarab Voevod, având prepus
niște lucruri, ce le au adus întâmplările! vremii pentru
de s'au

„„ “făcut, cumcă să” fie: tăcut cu învăţătura şi îndemnareay
- Noastră, și - fiind Măria Sa îndemnat. de nişte obraze
„ Mari bisericeștişi mirenești, pline de zavistii şi
de rău:
“tate, au trimis la noi cu poruncă mare pre
duhovnicul
lui, pre episcopul Nisis chir Mitrofan “Thasi
tul, carele
"eră!
sfetagoreţ dela mânăstirea Dionisiului,
: de ne-au
zis, au

să fac paretisis de bună voia mea şi să-mi las
ies,au să mă scoață Măria
să scrie la Țarigrad să mă şi: caterisească,Sa cu sila și
lucru: mergând eu la Curte, Marţi seara, și Pentru care
vorbind în
„taină cu Măria Sa, i-am zis: cumeă “mă las de vlădicie
„de voea mea, şi într'acel cias i-am
dat Și Scris aceste 12.
„capete, carele insemn

Scaunulsă

ăm

.

aici,

ca

să se
.
/

afle

la cei de pe

|,

pa
,
p

urmă spre aducerea aminte

:

.

”

Ia

-

-

-

şi să: cunoască fieşte. cine

şi nevinovăția noastră.“ Domnul au fost luminarea mea”

şi Mântuitorul
meu“. (Psalm
27). «.-- .
a
! Aceastăe scrisoare
ce o închin
întru! înțeleaptă soco'_ *

teală. Măriei Tale,

mă -rog

ca unui

Domn

milostiv şi

>

iubitoriu de. Christos; să o -citeşti, când vei: aveă în-

delâte cu. blândeţe. pentru dragostea prea blândului
Christos. şi cele. scrise să le socoteşti toate cu: amăruntul, cu judecată dreaptă, că “le vei află adevărate

şi scoate „din. inima Măriei Tale

- |

ghimpul; că nu sunt:

(ştie Domnul), precum mă socoteşti Măria Ta și precum mă vorbesc de rău împrotivnicii mei, și: am nădejde
_pre Dumnezeu: că -se 'va” descoperi dreptatea mea. fără
zăbavă,

căci

eu-în

nerăutatea

Doamne iartă-mă. Știu

mea

m'am

purtat, iar tu

mei -cuvânt. fără.
că vrăjmaşii
*
.

de lege au aruncat asupra 'mea înaintea” făcătorului
meu de bine, carele eşti Măria Ta, şi la aceasta ce

fără numai:
u
zice întâiu
alta poci

1. De am viclenit pre Măria Ta, au casa Măriei Tale,
au am vreun gând rău (încât va indelung. răbdă Dumnezeu să trăiesc -pre' pământ), au în viaţa Măriei Tale,

Mărisi Tale, să fiu
au după petrecaniaa mulți ani ai iar de nu să
niei;
afurise
a
grea
cea
ă
„eu sub legătur
a nevi(asupr
Ta
Măria
cătră
rău
grăit
au
ce
cei
„fe

novatului) fărăde I$ge în trufie şi în detăimare.

d.2. A doua de am grăit,au în biserică (propoveduin
de
sau
taină
în
ul: lui Dumnezeu), au afară

cuvânt

au ȘI PC „după. do. vreun
față înaintea Măriei. “Tale,
-pre plăcerea Măriei Tale,
fost
fie
nu
să
cuvânt carele
păstor sufletesc; iar nu
l-am grăit din datotie,-ca. auun' _trupeşte, au sufletește. ,
cu vicleşug, să te vatăm

voia mea, nic. e
„3. Eu aici în țară n'am venit năsdetirea Snagovului nu
„vreo sărăcie sau lipsă, nici mâ
o am luat-o cu de-a sila; iară
ce am lucrat în j din
acolo (nu atâta din venitul casei cât. in

ce am'fost

isesc. la
sudorile feţei mele), lucrurile :acelea mârturisete
o

și măcar că Măria Ta nu pohltiai sâ €S de
Ph

aco Oa

toţi:

-

„> 224
-

=

“cine .au fost

:

,

Ă

E

.

,

pricinuitorii 'eşirei

înaintea lui Dumnezeu;

N

_

_

.

mele vor

iar.încailea

da

seamă

am eşit cu-cinste

„şi nimenea nu-mi-au luat-seama, căci se vedea că am.
„făcut şi am adaos, iar n'am stricat, nici datorieam.
lăsat,

:

,

To.

.

E

A

4. La episcopia Râmnicului puiu: martor pre Dum-..
" -nezeu, care cunoaște ascunsurile inimei, că niciîn visul
„mieu

nu

mi-am

închipuit
să mă

cându-mă pre mine

.

mai

fac

archireu,

cunos-

păcătos :şi mai. nevrednic

decât toți „oamenii pământului, Iar”
de vreme

ce Dum-

nezeu, cel ce: iconomiseşte toate spre mai bine, aşa au
vrut să ridice din pământ sărac şi din gunoiu
-să înalțe
meser pentru a-l pune pre el cu boiarii poporului său,
„eu ce puteam face? M'am supus Domnului şi l-am
„rugat pre el. Am șezut şi acolo 3 ani fără două luni;

ce am lucrat şi acolo (nu atâta din veniturile. casei,
„cât iară din osteneala şi sudoarea: feţei mâle) “ iaste

vederat tuturor. Eşirea. mea de acolo n'au fost cu voea
„mea; eram odihnit cu atâta, şi-mi ajungeă din destul
- necazurilece petreceam. lar apoi:
am eşit cu cinste, şi
nici seama mi-au luat nimenea, nici. datorie am lăsat,

că așă ne au slujit -vremea,

cu

.

-.

5. Mitrop
n'am
luat-o
oli
a cu sila, nici
rugăciuni.

Facă

”

cu mite, nici.

mi: Dumnezeu. răsplătire,

de va fi

urmat vreuna, de acestea, ci așă au fost plăcut înaintea
«stăpânului Dumnezeu şi au luminat pre Măria Ta şi.
"te-au făcut instrument la “mijloc, de mi s'au făcut

x

-mutare dintr'un scaun

-urmare

într'altul.Și ştiind că această

iaste duhovnicească,

am

“pus

osteneli. peste

osteneli întru toate și am trudit din zi: din noapte să

p.

inmulţesc. talantul Domnului, pentruca
să nu'mă număr
în rândul leneşei slugi -și - am silit. după putinţa mea. .
“şi după proasta ajungerea minţii mele,..de am lucrat. “

„în via Domnului,

de nu ca

cel dela:al nouălea

cias,

măcar ca cel dela la unsprezecelea cias, și nădăjduesc că voiu lua de la stăpân plata deplin, că este: volnic

pre al său. Și acustea

câte am lucrat cu mânile şi câte

*

-

“i:

0 DI

cu .
am grăit cu limba, cine va vrea să le socotească
una
nici
zeu,
Dumne
după
cuget drept fără părtinire şi
nu va află, ca să nu fie spre slava lui Dumnezeu,
spre

cinstea

Măriei

Tale,

şi spre folosul

- 6. Răutatea şi zavistia: din
pentru

va - lipsi,

omul

căci 'iaste - pornit»

a

ţerei.

nici au

lume

din

lipsit, nici
tinerețile

zaviștui ”
lui spre cele viclene, şi nu se părăseşte a nu
se ne:
că
ştiu
'aceea
u
pentr
şi
binele și cinstea altuia,
voiesc

mulţi,

ca să

strice

cu

vorbele

lor câlea

otră-

cu vicleșug. .
“vicioase bunele tale moravuri şi se silesc
-ce n'ai
celea
faci
să
“Ta
Măria
ca-să te îndemne. pre
clespre
şi
are
vătăm
teaca
sufle
spre
ţe
făcut în tinere
" vetirea oamenilor
îi știu cine “sunt,
- 7, Pre cei ce sunt pricina răutăţii
de aicea şi alţii
cum mă ştiu însumi pre mine, ușii
din rău. lar
ător
himb
dintr'altă parte, -cari. sunt nesc i înainitea Măriei Tale
dânşi
cu
faţă
aş pohti să stau:de
-arate 'cele neadevărate”
și înaintea-a mult norod,să Pi * r că mie nu mi
măca
-Şi
r;
cu carele mă lupt în zada

,. să grăesc pre nimeni de
„se cuvine, ca unui arhiereu
se pare că. cu ajutorul lui
rău, nici să pârăsc, iar-mi
ina .
-Tuș
s'ar
Dumnezeu foarte tare.
și vânzări, ce-mi fac, ca
rii
avi
moz
e
lalt
87 Intte cele
zis,
e
cătr Măria Ta cel ce au
luda pe "Christos, au zis
îmTăle
ei
Mări
asupră
cum să fiu făcut 24-de capete eabă pre părintele Nisis..
fac într
potrivă, ce şi ce 'voi. să
cetit într'acel

1.

-,

7

că-i le-am_
să spue acele capete ce zic,
nul;-. »
f ă şi Odrianul;
d dede faţ
fiin
,
iale
t
de
cias, ce au pomeni
ai de
le-arăt Mărie! Tale tocm
care capete-eu vream să
c de
ises
afur
i
mă laşi sa
atunceaSe și să-ți cer voe să: dar
lase
mă
să:
t
vru
mau
sc,
să le
față “pre cei ce le scorne
eţ
trim
le”
ţi
să
Ta
a:
ri
ti și
unii, iar de vei pohti Mă
îmi fac fiii mei cei sufleteş„ce ţi
te
cins
ce
vezi
să
,
eşti
a
„cit
lui
ace
eu
ând
zic
Ci
ce vorbesc penttu mine. lunecat și el cu firea 'ca toţi
sau
că
cum
us,
'sp
le-au
capete, și
toate le-am însemnate
oamenii și cum -că
NICI îmi E
me,
vre
m,
vea
isa
; nic
că
“ nevrând să ile citesc
,
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“cine „au fost _pricinuitorii “eşirei mnelă “vor. da seamă.
înaintea lui Dumnezeu; iar-încailea am eşit cu-cinste
- Şi nimenea nu- mi-au luat-seama, Găci se vedea că am
„făcut şi am adaos, iar n'am stricat, nici datorieam
lăsat, “

Tu

:

Pa

4. La episcopia Râmnicului puiu. martor pre Dum- .
" -nezeu, care cunoaște ascunsurile inimei, că niciîn visul
“mieu

nu

mi-am

cându-mă -pre

+

închipuit:să

mine

decât toți „oamenii

mai

mă

fac

archireu,

cunos-

păcătos :şi mai: nevrednic

pământului, lar de vreme

ce Dum-

„.. nezeu, cel ce: iconomiseşte toate spre mai bine, aşa au
vrut să ridice din pământ sărac şi-din gunoiu
-să înalțe
meser pentru a-l pune pre el cu boiarii poporului său, |

eu ce

puteam

face? M'am

supus

Domnului şi l-am.

- rugat pre el. Am șezut şi acolo 8 ani fără două luni;
„ce am lucrat și-acolo (nu ătâta din veniturile. casei,

„cât

iară din osteneala

şi sudoarea: feţei

mele) 'iaste

vederat tuturor. Eşirea mea de acolo. n'au fost cu voea
mea; eram :odihnit cu atâta, şi-mi ajungeă din destul

- necazurile
ce

nici seama

petreceam.

mi-au

Iar

apoi.
am

eşit

cu

luat nimenea, nici datorie

că aşă ne-au slujit -vremea.

5. Mitropolia n'am

-

cinste, și .

am lăsaf,

SA

luat-o cu sila, nici cu mite, nici.

„cu rugăciuni: Facă mi: Dumnezeu .răsplătire, de va fi

urmat vreuna, de acestea, ci aşă au fost plăcut înaintea
“stăpânului Dumnezeu şi au :luminat pre Măria Ta și.

1 te-au făcut instrument la 'mijloc, de mi s'au făcut
mutare dintr'un scaun într'altul.- Și ştiind că această
„urmare

iaste duhovnicească,

am

pus

osteneli.. peste

osteneli întru toate și am trudit din zi: din noapte să

inmulţesc. talantul-Domnului, pentruca..să nu'mă număr
în rândul leneşei slugi și am silit. după putinţa mea.

Şi. după

proasta

“în via Domnului,

ajungerea

de nu ca

minţii

mele,.de

am

lucrat.

cel dela-al nouălea ciâs,-

măcar ca cel dela la unsprezecelea cias, şi nădăjduesc că voiu lua de la stăpân plata deplin, că este volnic
pre al său. Și acistea câte am lucrat cu mânile şi câte
*

*

DI

m

am grăit cu
cuget drept
nu va află,
spre cinstea

să le socotească cu . .
limba, cine va. vrea
fără părtinire şi după Dumnezeu, nici una
ca să nu fie.spre slava lui Dumnezeu,
::
Măriei Tale, şi spre folosul ţerei.

pentru

va lipsi,

lipsit, nici

lume nici au

“6. Răutatea și zavistia: din

căci 'iaste pornit

din

omul

tinereţile”

lui spre cele viclene, şi nu se părăseşte a nu zavistui
ne:
binele şi cinstea altuia,şi pentru 'aceea știu că se
voiesc

mulţi,

strice cu

ca să

lor câlea

vorbele

“vicioase bunele tale moravuri şi se silesc
ca-să te îndemne. pre

:Ta să faci

Măria

otră-

cu vicleșug...

celea -ce' n'ai

spre clefăcut în tinereţe -spre sufleteaca vătămare şi
e
a
vetirea oamenilor - 7.
știu cine “sunt,
- 7. Pre-cei ce sunt pricina răutăţii îi
aicea Şi alții
de
cum mă ştiu însumi pre mine, unii
din râu. Iar
tori
himbă
„nesc
dintr'altă parte, -cari sunt
Măriei Tale
ea
înaint
dânșii
cu
faţă
e
aș pohti să stau.d
3
evărate”
nead
'cele
e
şi înaintea-a mult norod, să .arat r că mie nu mi
măca
-şi
r;
cu carele mă lupt în zada
grăesc pre nimeni de
se cuvine, ca unui arhiereu,. să
că.cu ajutorul lui
pare
rău, nici să pârăsc, iar-mi se

Dumnezeu

_87 Intte celelalte

luda

-

foarte târe sâr-ruşină .

pe "Christos,

mozavirii şi vânzări,

au

zis

cum să fiu.făcut 24-de

către Măria

|
-

ce-mi, fac, ca.

Ta cel ce

au zis,

capete asupra Măriei Tăle îm=

întreabă pre părintele Nisis.
potrivă, ce şi ce 'voi. să fac
câ „le-am cetit într'acel
zic,
să spue acele capete ce
de. faţă și Odrianul;

fiind

dar

cei ce le scornesc,

față pre

nau vrut

să: mă

.

de iale,
ai de
să le: arăt Măriei Tale tocm
am
vre
u
de
care capete:e
arises
sesc
mă lași să i afuri c de.
atuncea și să-ți cer voe să-

cias, ce “au pomenit

lase.

le
a: Ta să ţi le trimeț să
unii, iar de vei pohti Mări fa c fiii mei cei sufletești și
.
să vezi ce. cinsteîmi
ţi
„citeşti,
Ci zicând eu aceluia ce
.
mine
tu
ce vorbesc pent
toţi
'ca
și el cu firea

lunecat
le-au 'spus, cum că s'au
şi”
le-am însemnate capete,
e
toat
oamenii și cum „că
îmi
nici
e,
vrem
,
m
vea
să i”le citesc, că picisa

“ nevrând
4

a

15
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-
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„iaste dragsă le.mai auz, au zis către Măria. Ta contrariul, Dumnezeu să facă plată -fiește-căruia -.dintr'înși
după

„9.
la

faptele

lor, eu

lară pentru
Măria

sunt

gâta.

.

paretesis:ce mi-au

Ta.ca:să

cumcă

fac,zic

-..

.

venit "poruncă de

nu îndrăznesc, pentru

tăgăduialile cari dăm noi arhiereii înaintea lui Dumnezeu,

când ne hirotonim (precum şi cu mâna scriem în condică, după cum iaste rânduiala bisericeascăşi iscălim
înaintea celor ce vor să hirotoniască), să facerh pare„tisis înşine noi de voia noastră, căci călcăm poruncași
; şi Dumnezeu nu glumiaşte, că zice Pavel:
făgădueala
fiecare

unde

au fost chemat

acolo.să rămâe ; iar pentru

dragostea Măriei Tale, de ne

vei porunci, .vom face,

pentru.ca să nu socoteşti că-ți stăm împotrivă: numai

tă Măria Ta socoteala dreaptă şi cu frica lui. Dumnezeu,
„de iaste cu dreptul să zică cineva unui. om cu/sila:
desparță-te de muiarea. ta şi lipseaște. din casa ta şi
- din.toată agonisita ta, fără de nici o vină,
pentru ca:
rele iaste zis

(măcarcă iiaste

unde Dumnezeu

au împreunat

împreunare

'omul să

trupească)

nu desparță;

„dar cu cât mai vârtos-să înd&mne cineva pre un ar„hiereu,să şi lase eparhia, fără vină şi făr de judecati,
„că

iaste împreunare

duhovnicească,

carele. are. datorie

până la vărsarea sângelui să nu-și -părăsiască turma,
după Cum zice Christos: „păstoriul cel bun își: pune

„- sufletul pentru .0i“'; iar încă şi eu pohtesc

să fac voea

măriei Tale, iar nu a mea.
a
- + 10. Judecă Măria Ta, ca un Domn creștin, de iaste
cu cale și de se cuvine

să fiu lipsit,

acuma

la bătrâ-

ncţele mele de amândouă: şi de turma ce ri sau
„încredințat de Dumnezeu, ca unui nevrednic, şi de
“munca

şi osteneala

tură : nu vei

tinereţelor mâle,. că zice sfânta Scrip-

pedepsi

de

două

ori pentru

Și
de vei atlă Măria ta, că iaste cu, dreptate, fieaceiași,
numele
Domnului blagoslovit de acum până în veci.
11. lară de vei zice Măria Ta, pentru ce a îndatorit casa, de am făcut câle ce am făcut,: am „multe,
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de mi Sar ţineă în seamă, carele nu sunt tăr de cale,.
numai
mea,

le las să zic, că

cum

cheltuit

am

iară nu ca un

“ păstoriu adevărat,

- şi strică ; și. alta” pre aceste
'cine nu iaste

la

cine

fiește

cheltuiaşte

din

dator

câţi

vremi
ne

o casă

ca la

a

sa,şi ca un

casa

năimit care junghe

să ştiu,

aș pohti

într'aceasta

fiarbem

„ticăloasă ţară? Că 'întâiu şi pre Măria - Ta te auz totdeauna zicând:

mai
și e
sut

iaste

cumcă

multe

pungi.

de

cu

două-

datorie

Măria

datoare țara

Oare

acea

Ta. o faci, au întâmplările: vrâmei 2. Adevărat întâmplă-“

"- vile vremei, Și acestea au adus şi pre alţii “Şi pre mine
la datorie; iar mă rog: Măriei Tale să nu :rămâiu în-

“tmaceasta, nici să fiu lipsit de mila Măriei Tale. că
12. Intre altele se cuvintează şi aceasta, cum
În .
sunt străin şi nu Sau cuvenit să fiu eu mitropolit.

Christos. suntem toţi una ; şi apoi n'am fost numai eu
episcop şi mitropolit străin în 'Țeara Românească, ci au
fost şi alții mulţi, precum. se văd în condice, şi precum
alţi
„se politiciaşte în toată biserica, precum au stătut și
că
;
lumea
toată
în
și
ca
străini;
şi
Domni din ţeară
un
și
toți
Dumnezeu au făcut lumea slobodă pentru
de
ă
biseric
o
la
ă
strămut
se
„lucru ce nu se face, nici
nu iaste
cele proaste, sau la o: mânăstire pentru carele
pricină . .
vreo
lă
iară.c,de se va și întâmp
“ hotar.biserices
şi
mulți
mai
cei,
c
răpştes
sau dreaptă sau nedreaptă,
se străsă
s
vârto
mai
cât
cu
dar
păcat,
zic că iaste
va-

nu se
“mute capul bissricii a vreunei eparhii și să lucruri nemulte
urmeze
nu
să
multe suflete, şi'

-tăme
bogate.locuri;
cuvioase, precum vedem că se fac în
vrea după
vei
ce
faci
și cum că poți Măria Ta să
eu" încă
pohta

iar

lucru. adevărat,

Măriei Tale,. iaste

mă ţii cu tot
zic să facşi după pohta lui Cristos, De va lăsă vouă.
se
și
dinadinsul greșit Măriei Tale lăsaţi
e

în dreptat
„Acestea spre îndreptarea 'mea le scriu,
Mărie Tale nu
a
înainte
zis
am
ce.
din
iar
şi în adevăr,
păcei

Dumnezeul
_“voiu eşi. Fie.după cum pohteşt- i, şi -_
să fie cu Măria Ta. -.
Da

”

-

.

|

_

po

Da
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" Duminecă la Fevruarie -3 zile.
“Răspunsul ce am dat a doua oară.
- In toate cuvintele tale adu-ți-aminte de câle de pre

urmă ale tale şi în veci
nu
" Iarăşişi a doua

vei greşi.

oară fac supărare

|
Măriei Tale cu

această puţinică a mea cucernică scrisoare și zic cuvântul lui David: -„Mâniaţi-vă. şi nu greșşiți câlea ce
ziceţi întru inimile voastre“ ;.şi ia sama (pentru dra„gostea-lui Christos) acestor . sctise cu gând drept. Şi
„de pohteşti. ca să. fii Măria Ta odihnit şi fără vătămare

sufletească, şi săfiu şi eu mulţumit, mă rog, ține.

"cumpăna judecății
„Și alții auzurile

drept

cu

şi nu. lăsă * să-ți spurce unii

voibele “lor:-cele

otrăvicioase, că |

zice David: mincinoşi fii oameni
în lo
cumper
ne a face
„Strâmbătate.. Măria Ta, când ai trimisla mine
pre pă„Tintele Nisis,. mi au'zis chiar în faţă,
au să fac, după
cum îmi porunceşti Măria Ta, paretisis de voia
mea,
- au peste „15 zile vei face Măria Ta precum
vei şti, de
mă

vei scoate

cu paguba

mea

şi Cu'ruşine,

Eu încă, pentrn ca să nu Mă arăt către
Măria Ta!
iubitoriu de scandale,şi să potolesc mânia
măriei Tale,

am zis către Sfinţia

sa,. că voiu: face după cum po-

runceşti, şi voiu veni la Măria
Ta,

precum.am

şi venit.
Şi într'acel cias mi am „dat cu cucer
ire toată voinţă
mea înaintea Măriei Tale şi prin glas”
viu şi în scris.

Socotind că după ce

vei ceti Măria Ta
pete, ce am scris : într'acea foiţă ce ţi-amacâlea [9 câ
dat, te vei
răsgândi şi vei lăsă pre Irod (carele:
te îndeamnă să
=
S

929
că nu
mincinos,.

taci aceasta) .ca pre un

aliluia,şi nu vei intră în păcat

iar. de : vreme

"" vetirea a toktei lumi;

Ta

voieşti Măria
aceasta,

iarăş-zic

_ Tale. Numai. mă

ştie.a cânta

cu: mine, şi. în clece văz că te ne-:

cu. tot dinadinsul. să o .isprăveşti

că

nu voiu

rog

Măriei

eşi din

Tale

Măriei

porunca

să-ţi.faci. milă de

-bătrânâţele 'mâle şi de neputințele ce am, şi precum de ai aflat chiverniseala acelor :
_te au luminat Dumnezeu

trei pungi. (precum mi-au zis Nisis) să afli şi celorlalte *
"4,şi să-mi iai.zapisele de la datornici, să mi le dai
dela
: în mâna mea . şi aşa' voiu face -şi eu. scrisoare
mâna.

mea, de

paretisire și aceasta. nu pentru

alta fără

socotind
numai ca să-ia sfârşit scandelile, carele vei fl
aşa vei
şi
;
“Măria Ta, că doară să trag, despre mine
odihnit;
şi
-fi şi: Măria Ta fără păcat şi eu. mulțumit

nu făr
“şi cel.ce va fi în urma mea va fi pre l&ge şi
de lege; pentru

căci atuncea.mă voiu lăsă

iar într'alt

chip veri cu. ce mijloc= voiu

Dumnezeu

şi sfintelor

de voia mea,

eşi, nu

fi

va

mea pre lege,
nici se va puteă numi cel de-pre urma
cum înţelegem,
că de se va face şi catherisis, după
lui Alexandrias.; ci
va. fi ca aceaia ce au. făcut. acum...
ră bisericii lui
şi aceaia nu iaste catherisis,ci batjocu

IE

taine;

pentru

care

lucru

cel ce.

i şi Domnul va
lăcuiaște în. ceruri. -va. râde-de dânși
un Domn creștin
ca
Taa.fă
„batjocori pre ei. lar Mări

ŞI

milostiv. şi. nu:mă

lăsă să.es

obidit şi cu

lacrămile

face

iaste--lesne,

iar

um . nu, te pripeşti la
pe obraz, că vafi păcat; şi. prec
pentru cinstea domniei,
“cele politiceşti a face răsplătire
riceşti pentru. cinstea
aşă nu te pripi nici la cele. bise
a se.
lui. Dumnezeu,

că

răul
,

a

-

.
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desface iaste cu nevoie. ţi mai ia seama „de aceasta,
şi Dumnezeu să'te lumineze să faci ce ar fi mai-cu

„ cinste: şi. mai „de: “folos, 'a căruia

să fie pururea. cu Măria, Ta,

a
o

espusă

milă rugăm

Să

o

. Obiditul rugătoriu al Măriei Tale
Antim) Ung(rovlahias,)

(Didahiile: jitropplitului. Antim „Ivireanul, Bucureşti

92106)
NE
,

n
a

.

i

1888

PP. .

a

Eni
.-

,

-

a) Del Chiaro ambasadorul venețian contimporan
„ Jlespre Antim.
„Era înzestrat cu
într* un “chip minunat.

daruri așă ds
orice

fel de

rari, ştiind să facă!
lucru

de

mână, 'mai

cu, seamă săpături, desemnuri şi broderii. Am. văzut
|
săpături. în lemn, cât şi în aramă, pentru trebuin
țele ă

tipografiei,

ăcute

de

conducătorul

IA

Antim.

ș

b) Alexahăru Odobescu „despre

Antim.

„De 'câteori va voi cineva să deschidă cartea suve.
..
nirilor literare ale naţiei” române, numele lui Antim
ti-

_pograful

se va prezenta

storia Propăşirii

cu

onoare

printre . cele

naționale. îl va: aminti

dintâi. .

în veci

"cu laude şi- i. Va acordă
în tot timpul glorioasele pre-.
"“TOgative, ce: 'se “dau acelora care ştiu a.se- "pune
în capul

luminării

Î

|

noastre

unui popor. -

(N. Dobrescu, Antim Ivireanul (Biblioteca societăţii „Steaua), Bu-

curești 1910 p. 64 şi 84).

-

-.

-

__Autograt al mitropolitului Antim Ivireanul.
=

pina
ANY
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3 i Zi Citea redat

. Testamentul mitrop olitului Antim Ivireanul şi dis-

„: “pozițiile luate
de el cu privirela mânăstirea
- Tuturor Sfinţilor, azi biserica Antim.

.

Predoslovie,
|
|
Nici un lucru. nu este atâta de primit înâintea lui |
—

Dumnezeu, ca facerile de bine,ce se fac la săraci și
la sfintele - biserici şi pentru . aceasta vedem în sfânta
evangelie,

nu
"cei

cum că Domnul

face moșteni

nostru Isus. Hristos “pre -alţii .

cereştii sale împărăţii,

fără numai pre:

ce au făcut facere de' bine întru-această lume, adecă

pre cei ce au miluit pre'cei săraci,-au săturat pre cei
flămânzi, au adăpat pre cei setoși, au îmbrăcat pre cei:
goli, au mângăiat pre cei străini și au căutat pre cei

bolnavi şi închişi; drept acela şi fericitul Pavel fiind de
învăţat, Știind cumcă: aceste, bunătăţi mijlocesc creştinilor mântuire. sulletească; ne învaţă la-13.

Dumnezeu

” capete către Evrei, acestea

menire

„de

să avem

pururea

întru po-:

şi să le -facem. cu.osârdie: (zicând) şi facerile

bine şi

acestea să

împărtășirea să. nu uitaţi,

imblânzește

Dumnezeu.

că cu jertfe ca

Deccui,:
această

socoteală şi eu smeritul mitropolital Ungr
ovlahiei Antim“
ca să; fac 'puţin

Ivireanul, pentru

folos sufletului meu

ȘI să aibă pomenirea, mea .de toate zilele și în. viaţă şi.
după

moarte, n'am :apucat de am înălţat din temel
ie
„ acest stânt lăcaș în slava lui Dumnezeuși întru
cinstea -

tuturor sfinţilor şi cu: acea puţină agonisită,
dăruit mila lui Dumnezeu:și am câștigat şi eu ce mi-au
cu multe!
Osteneli

și cu sudoarea feţei. mele, am săvârşit'o
şi am înfrumuşeţat'o, precum se: vede, şi amho
tărit şi: puţin!
„Venit după putinţa mea Intâiu pentru ca să
aibă casa.
lui Dumnezeu Cuviincioasaei podoabă
și _chiverni- *
seală, A doua “pentru. ca-să -iaibă şi. săracii.
oarecare
ajutor și mângăere: Și-a treia, pentr
u 'ca'să aibă îmRa

e

geam

ie

aaa

Se

|

A

Ie
preună

2887

cu mine deapururea

pomenire

câţi vor milui

casa aceasta, dar de vreme ce binele nu este bine dacă
nu se face bine, pentru aceasta am hotărit, aceste capete, ce scriem în dos, să stea nestrămutate, pentru

ca: să se tacă pururea. chiverniseala cu frica lui Dumnezeu, cu înţelepciune, cu socoteală şi.cu bună rândueală, după dreapta noastră socoteală, ce am avut
dintru început-şi după cum o pohteşte şi legea bunei
chiverniseli.

e

[o

-

-

AS

Așezământul tuturor lucrurilor şi orânduelilor ce
„va: smerenia noastră să. facă necontenit şi
neschimbat în toţi anii la -biserica noastră aici în Bucureşti ce am zidit în
„slujba lui Dumnezeu
întru cin!
stea tuturor stinţilor.
“
-*

CAP,

1,

.

Pentru să nu fie mânăstirea supusă,

"—

POI
ore,
.
am zidit în Slava lui DumAceastă stânţă-biserică,.ce
” nezeuşi întru . cinstea -și pomenirea tuturor sfinţilor,

- fiind roadă ' ostenelilor' mele celor multe, o am dat şi
_6

am

închinat cu.

multă

plecăciune

şi cucerie

marelui

Dumnezeu. și Mântuitorului „nostru Isus Hristos şi o.
am supus ca pe'o începătură sfântă subt acoperemântul

şi stăpânirea:

; drept
toate

* slobodă,

lui, ca

celuia

ce

este stăpân

cu hotărâre. desăvârșit voim
aceia:

nesupusă şi : nestăpânită

de nici

a

să fie

un fel de

obraz, nici de Domnul ţării, nici de arhiereul carale va
fi după vremi, nici de vreunul din boiari. iară de va
“ îndrăzni „cineva (veri cu ce -mijloc, pentru vreo! pricină
“ce va naşte mintea lui) au din ciata bisericească, au
din ciata mirenească, -să Q.supue pre dânsa şi să o
închine: undeva, -au de ale ei ceva, unul ca acela să*

-

i4

”-

fie aturisit'şi nejertat, și în' acest veac
şi.,în cel viitor,

„de
„temi

Domnul Dumnezeu atotţiitorul și supus veacinie ana:
şi la înfricoșata zi a judecățiisă aibă pârişi pe

toţi sfinţii. .

e

Dai

Ioa

„GAP3.2, - Pentru egumen...

Să. se chivernisească mânăstizea

pe din

afară la

toate: trebile- ei

:

.

şi pe dinlăuntrul și

de “Singur. egumenul,

carele va fi după. vremi: cu întreaga socoteală, cu
bune
cumpătăriși cu frica lui Dumnezeu, âvând
“grijă pururea să se uite cu-ochi deșteptaţi la folosul şi
sporul ei, la care trebi fără de preget şi fără de lenevi
re, să

„aibă a să împreună adesea
-și “adică a luă sfatul şi înVățătura
acelor 5 epitropi

„ mai multă adeverinţă

„„“doi

decât-unul zice

ce am rânduit mai jos, pentru

şi întemeicre, că sunt

Hristos:

.

-

mai buni

„CAPS;

-

N

-

Pg

|

.

)

E

Pentru epitropi.:

-

?

.

|...

„Aju

torul egumenului, pentru buna chiverniseală
mânăstirii şi a tuturor- veniturilor ei; hotărî
m-sfie
ă epi-tropl din ciata neguțătorească, pre care i-am;
ales noi |
- înşine de „bună voia noastră și
i-am:
așezat .şi sunt
„aceştia : jupân Neacşul, staroste, jupân
Nika, zaraful,
Jjupân Manul a lui Apostol, jupân Gheo
rghie abagiul
„Sin Vasilie și jupân Șerban sin Groze
i, cari să aibă
datorie de două ori într'un an la sfânt
u
Gheorghie și
"la sfântu' Dimitrie să fia ostenitori
pentru dragostea
lui

“Dumnezeu și bisericii,să meargă să
cerceteze pe egu..
menul și să-i ia

„Casei şi să

seama pentru tot venitul și. cheltuea
la
însemneze într'un catastih stătător
venitul

„ŞI toată cheliueala
să afle însemnarea

pe scurt și cu înţelegere, pentr
u ca
aceasta în fieşte care an, dintre
care
N

de vor CUa
- se va. puteă înţelege sporul şi paguba,.şi
nului seegume
seala
verni
nechi
din
că
pii
epitro
noaşte
cu dral.
Domnu
în
poftim
face vreo pagubă casei,.îi
pteze
îndre
să
chipul
tot
în
scă
ocea
mijl
goste frăţească să
pe
înveţe
să
și
ă
lucrul 'acela,. ca să- nu să facă pagub
care
vedeă
vor
de
“iară
casei,
egumenul pentru sporul
supus dreptăţii
cumva epitropii că egumenul acela nu s'au
sirea lui s'au
verni
nechi
nici acelor învățături, ci iarăş prin
âibă epiea'să
atunc
ă,
pagub
an
a
mijlocit casei și al doile
țărei să-l
ului
polit
mitro
a
şi
ului
Domn
ştirea
_-tropii voe cu
upune
va's
se
le
;care
scoață de acolo, şi să pue pe altul
„de
cap
un
într
până
a
seam
ia
se
- dreptăţii şi lui săi
|
să-l
,
făcut
fi
va
că
aţă, şi ce pagubă se va cunoaşte
arhie
a
şi
ului
Domn
a
ştire
facă, şi fără voia lui, cu
se pedepsească cao
reului, să pue la loc şi în cât să
opat talantul dom- .
îrgr
- slugă leneşă şi vicleană, care a
răpitorşi năpăsşi
e,
sfint
r:
de.
- nului său, şi ca un fu
vază şi alții să se în- . tmitor al săracilor, pentru ca să
venit al casei să fie...
acel
drepţeze căci noi am hotărît,
jos şi să aibă damai
ăm
emn
îns
.
“al săracilor, precum
ndinsul, să vază *
dina
t
_torie dumnealor să cerceteze cuto
sau ho-.
necontenit, precum
.- face egumenul acea milă
se Cuvine egumenul să fie.
căci
ru,
tărit au ba, pent
îi poftim pe .
nu năimit, pentru care lucru

,
:păstoriu-iar
i să facă -această 'oste=
dumnealor ca pe nişte fii iubiț ință câte noi am honevo
"neală şi să săvârşească cu
e carele pentiu osteneala
fieşt
ige
câşt
ă
cas
ru
pent
t,
'tări
|
:
._
Dumnezeu.

sa plată cea vrednică dela

„CAP.

„_„..:"

4

Pentru călugări...

i
dintâiu, să se 'afle lăcuitor
- În mânăstire, în -curtea
doi.
ul,
men
egu
i,
rici .
slujba . bise
A
cu şezământul pentrii
strana cea mare sa
în
fie
să
.
cari
i,
grec
ah,
ieromonahi'.
diacon, un. eclisiarh mon
cânte slujba greceşte, un

ag
-

-

ă

îs

au şi ieromonâh. de se va întâmplă, un
un

chiliaş pentru
va fi călugăr, au
„„ tâmplă cineva din
de cinste, au din

:

.

paraclisiarh, -

slujba egumenului, .un cântăreț.de
și mirean neinsurat: și de .se va îniubitoride
i Hristos creștini vreun om .
iata: boierească, au din ciata ne

guțătorească, să se îndemnede voia lui
să -pohtească
viaţa,călugărească, Și va vrea să lăcuiască
în, mânăstire,
„să fie primit.
e
a
SN
In a doua -curte un. chelar călugăr,
un - magupez:
doi. feciori neînsurați de slujbă, doi argaţi
, un grădinar,
un vizitiu, un ţigan cu un.copil pentr
u treaba cuhniei;
iar de vortunoaşte egumenul şi epitr
opii, că nu seva
_” Puteă chivernisi casa cu atâtea
slugi să mai puie pe
cât- vor socot

i 'că vor! trebui „și
„hranasa din casă și simbria dupăfieşte carele -să aibă
cum s'ar socoti că
„ar
fi mulțămiți
70
i

CAp.5,
Da
.
Pentru preoţi. i
,
Doi preoţi de mir voim să fie labiserică
în. strana.
> „cea mică să cânte 'slujba
românește, pentru că fiind ”
- biserica ce
: vech
a e mai înainte

de: mir. şi zidindu-se -*
„ aceasta .n'am vrut să'1 lipsim pre acei
preoţi din mahala
pentru mângâerea lor: şi pent
ru odihna mahalagiilor și:
"li Sau rânduit să ia simbrie fieşt
e: carele de an câte: _
trei lei, șase chile de - pâin

e pentru mâncare, însă din
bisericii ei să .n'aibă treabă'a
luă: nimica, nici
"de la un fel/de slujbă ce se săvâ
rşeşte în biserică, fără
Numai să ia de sărindar fiește
carele câte un taler.

„ Venitul

CAP..6...-.-.
în

ă

4

Pentru învățătura copillor.... _
AEV
a

La. trei. copii. săraci, ce

dea

câte şase

bani

pe zi

vor să, înveţe

;

carte,

|
II

DER

să li se

de mâncare,şi la Paşti. câte

o dulamă de abă de 2 zloți
și câte un ișlicși câte o

-

237.
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fie mai mici
păreche de cisme,şi acești trei copii să nu
această milă |
şi
ani;
15
de,
de 10 ani, nici mai mari
vreme poate
tâta
întra
că
;.
ani
patru
să li să'facă până în
să se puie .
apoi
să înveţe şi sloveneşteși rumâneşte și
ăr,
alţii la loc, iar.de

facă călug
se .
vrea vreunul să

va

să fie primit şi când
şi va 'pohti să rămâe în mânăstire,
egumenul câte o scri* “vor eşi dela învăţătură să le dea
înşii să se însoare.
dintr
vrea
soare la 'mână, ca cine va
spreze taleri săi.
cinci
dea.
i.
să
ea,
vrem
“când îi va veni
va vrea cineva
a-de
fie la nuntă ajutor, iar după acei
fi ciasul. acela,
va
când
că,
țeas
- dintrînşii să se și preo
alte

să i se: dea deosebit

"să se hirotonisească
rămâie

lui

loan,

Maria,

să

facă

nească -pre. Domnul

13 taleri:

diacon: şi
el însuş un

Macarie

opt

taleri

să-i dea

preot şi cinci taleri să-i
sărindar,şi

să pome-

carele. va fi, Şi . aceste 9 nume:
ieromonahul,

“Teodosie

arhiereul

Insă, pre aceşti copii să
şi Antim păcătosul - arhiereu.
doi preoți de. mir, care va
aibă “datoria unul dintracei
carte și alte rânduele ale
fi mai procopsit, să înveţe.

N

-

t în toiţa „cea de învă=
pisericii, după cum s'au așeza
i se dea dini.casă pentru .
țătură şi pentru osteneala lui săcopii să păzească în toate
copiii taleri 20 ; şi aceşti

_ trei
liturghie, pentru
la vecernie, la otrenie şi la
"zilele biserica
dueala bisericii-.
rân
şi
nezeuca să înveţe frica lui Dum
să fie din casă.

.

iilor
x
și cărţile de învățătura cop
după ce . vor trece doi.
a:
ast
ace
şi
fie
să
nţă
ştii
In
cineva din-.
preotul pe copii, de va.v rea
să întrebe
'ani
a preoţiei,
ueal
rând
ţe
înve
trînşii. să se facă preot, să-l
copii vreei
e: cumvă dintr'ac
“iar de se va întâmplă -car ă, până se va împlini hotur
unul să 'nu şadă la învăţă a să nu
i se facă acea milă
lui
ace
ani,
4
lor
_tărârea ace
adecă să nu i se dea scrirânduită, ce scrie mâi sus,cei 15 taleri şi. cei 13, şi cum
ră
„soare ca să vie să. cea
l în loc.

pue altu
va eşi' acela, îndată.să

238

Pentru

îngroparea

celor morți.

"Când

va muri vreun
ce au obiciai unii. de-i 'sărac, sau vreo săracă, de cei:
poartă pre uliţe și cer milă
, de

cumpere lumânări
„Sută de bani să-i iaŞi pânză şi altele ce ar trebui, iar o
„Ya îngropă acel. săra preotul acela la care biserică se
c,
3 liturghii: a treia- să-i facă căzuta pogrebanie și
zi,a noua zi și la
Preotul care nu va
40-de zile, iar
face acele liturghii
seama la ziua: cea
. să aibăa da
înfricoșată a judecății
. -

“=

Pentrg

mila celor închiși
şi. săracilor...

In 52 de Sâmbete
an, să se dea la puș şi de. Dumineci, ce sunt. într'un
Şi Dumineca la Săr cărie. Sâmbăta câte .20 de bani,
aci câte 13 ban
i, însă săracii să
vie tot unii, ci pe
nu
'rând, unii într'o
Duminecă și alții
într'alta, Și pentru
ca
“semneze pre toţi săr să nu 'se facă învăluială, să-i încâte. 13 să vie înt acii într'o foiţă și să i hotărască
taleri 12 bani 16. r”o Duminecă să-şi. ia banul; fac
|

i

CAP, 6. a

. Pentru îmbrăcămintea
celor. goli.

“La Joi mari să
abă de un "leu.şi dea la trei săraci câte o dulamă de
la trei tete sărace:
câte o roche de

239

=

taleri 8 și câte „o pereche de cisme de taleri 1 care
fac taleri 9 și acestea să nu se dea tot la unele, ci:
,
:
ii
„să se facăaîntr'acel fel ce scriem
mai sus pentru săraci.
.
!

”

>

+

_—

AP. 10. -- _! Pentru măritatul unei fete.
In toţi anii, a doua
unei fete-sărace, care

zi de sfântul Dimitrie, să 'se dea
.va vrea să se mărite atunci, la

nunta 'ei taleri- cincisprezece, însă aceasta să fie atară
> „din cele-trei fete, ce -scriem mai sus, şi aceasta să. se
facă cu acest mijloc, adică: în trei Dumineci mai înainte de zi, să aibă datorie.egumenui să zică în biserică
în vileag, întru auzul tuturor, ca cine va fi-acea fată
“să să mărite să vie să-şi: spue numele, iar de sar în:
tâmplă care cumva să vie trei sau'patru, pentru ca
să nu se face gâlceavă, nici să fie bănuială la mijloc,
să arunce sorții şi cării îi va cădeă, aceea să-i facă
egumenul scrisoare -la-mâna ei, şi când va. vrea să se

„ mărite să vie să-i

|

dea acei bani,

.

CAP. 11,

.

a

7
7

„+

Pentru chiverniseala celor străini.

La trei străini dintr'altă ţară, când s'ar întâmplă să

vie întâiu aici în ţară -pentru milă, trei zile să aibă
căutare! din casă 'de mâncare şi de băutură, şi a treia
_zi să li se

dea

de

câte 380

bani,

însă

alţii să

nu

vie

peste dânşii, și după trei zile să meargă într'altă parte,
să'şi caute de sărăcie - şi de nevoia lor: care fac pe

- an

taleri
„7

78.

--

i

E
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CAP. 12.
Pentru
N

„Trei

„

Na

candele

“noaptea,

una

candele. i

h

rr

să arză : pururea
la

sfântul

prăstol

-

N

:

neconten
:- it
ziua şi
înaintea

sfântului

- Agneţ. a doua la icoana tuțuror sfinților,.şi atreia la
icoana celor patru sfinți, adică .a lui sf. Nicolae, a lui
sf. Antim, a sf. Alexie, omul lui Dumnezeu şi a sfintei

Agati,

a

IE

-..:

|

CAP,
Pentru

13,

_

cei patru sfinți și pentru sărindar..

” Hotărim şi voim să se facă în toți anii nestrămutat,

cu

cinste,

slujbele

în Strana cea

săraci

celor. patru

mică şi

la Septemvrie

sfinți

milosteniile

în 3 zile

să

din

icoana
ce

stă

ce s'au 'rânduit la

se facă colivă Îru-

moasă pentru sfântul Antim şi o făclie de o ocă să
„se facă şi să se puis înaintea icoanei, să se împartă
Şi la 40 de-biserici câte un
Shie și să pomenească pre

ort; să. facă preoții liturDomnul carelva
e fi, pre

arhiereul şi- aceste 5 nume; loan, Maria Macarie ieromonah, Teodosie arhiereu şi Antim păcătosul arhiereu,
pentru căci îi facem în toţi anii slujba. împodobită ca
unui

Zile

patron. și tiz

să se

numelui

şi o făclie de o oâă

"se împarţă

nostru, la Decemvrie

facă colivă frumoasă

pentru

stântul

în 6

Nicolae

să se puie.înaintea icoahei şi să

la săraci. 40. de bani,. pentru

căci fiind

serica de lemn, în care se prăznuiă şi stricându- bio am
tăcut biserica; intr'altă parte pentru neîndemâna
locului.
La Fevruarie în 5 zile. în ziua sfintei muceniţe
Agati, „să se îmbrace,
o. fată săracă cuie, cu roche, cu
cu brâu şi să i se dea și 30de bani, însă aceast cisme,
ă fată.

să

fie

afară

din

cele

'brace la Joi mari,

trei fete

și afară

ce s'au rânduit-să

se îm-

din ceia ce va să se mărite

241 -
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şi să cheltuească la: aceasta taleri trei, pentru căci în
ziua pomenirii: sale. prin descoperirea dumnezeească am
- hotăriţ

să zidim

biserica

ziua Sfântului Alexie,

La

31

zile ale

lui Martie,în,

omul lui Dumnezeu,

-

să se îm-"

- brace- un: săraccu “cămașă, cu izmene,:cu dulamă, cu
nădragi, cu cisme, cu ișlic şi cu brâu,'să i se dea și:
30 de bani.. Acest sărac să fie afară din cei trei ce
S'au tânduit să se îmbrace la .Joi mari, la acestea să
pomenirii

ziua

căci în

pentru,

se cheltuească . taleri 4

“sale m'am

drept aceea s'au așezat.

hirotonit: arhiereu,

“câte patru sfinți aceștia să aibă fieştecare slujba sa cu
cinstela vremea -sa pentru mântuirea. sufletului nostru.
,

CAP Me,

a

“ Pentru liturghii.

|
“În luna lui
Luni,

Noemvrie,
au

ci va fi Marţi

să lase acea săptămână
sfânta liturghie.”

"Luni,

*

de

nu-i va fi începutul de

Mercuri,

au în.

celelalte zile,

şi să înceapă
|

de Luni

a

Da

să facă

pentru toți dascălii şi învățătorii meişi să îm-

partăla săraci

40 de

bani.

-

Marţi, pentru "toți duhovnicii mei căţi m'au duhov
-bani.
de
40
săraci
la
şi
dea
viață să
în it
nic
uţi inMercuri, pentru toți câţi mi-au fost cunosc
şi făcătorii mei
tr'această lume, şi pentru toți prietenii
a zu
bani.
de
40
de-bine, să dea şi la săraci

slujit în viaţă,
-- Joi; pentru toate slugile câte ne-au şi -la săraci 40 dea
să
ri
atâta mirenii, cât”şi călugă
a

DE
-.
cei-ce i-am amărit, au i-ar ae...
toţi.
.
pentru
Vineri,
uit, au îi voiu îi. grăit ie
năpăst
fi
voiu
„căjit, au îi
de bani.-

-

'40 de bani.. coastă
rău, şi să împărtă şi la săraci cu blestem să să î£
las
slujbă şi „această, milostenie
E
sta biserica,
necontenit în, toţi

anii
,

pâna

va

7
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CAP. 15.

Ia

Pentru Simbria_slugilor. şi petrecania lor.
Las

cu mare

casă, veri

blestem;
.ca

om bun

să .nu i se oprească

Va

eşi el de

Vreme,
au
“peste

bună

de-l. va

ce-i

va

va.
fi, veri

cine va
rău,

sluji la - această

nici'cu

un „mijloc

simbria, pe cât va fi slujit, au de
voia: lui,

goni.

cu- vreme,

sau

făr

de

egumenul : ci” să aibă a-i dă

face, simbria,

1 taler:

mai

„mult, și 3
„pite să i fie de: cale „ iar de se va întâmplă
: vreunuia
„dintr'ânşii să moară, să aibă datorie casa să cheltuea
scă
bani 300 să-l îngroape,şi săi facă și 3 liturg
hii
fără
bani, a treia

zi și a noua zi-la 40 de zile, iar lui ce-i
va rămânea simbrie să nu-i fie plătit casa,'au din hainele lui, au. verice
' i-ar rămânea mult puţin, las cu
blestem să nu să oprească nimic în
casă, ci să se dea,
“au la părinții lui, de Va avea, au la
rudeniile lui, să
facă cu ele ce vor vrea; 'au de
nu
va
avea pre ni- *„menea -să se dea t oâte la „săraci
pentiiu . sufletul lui,
fără numai de va vrea el să lase al
său de bunăvoia lui. casei, iar tot să lase şi-păr
inţilor lui ceva: de va
„ avea, aurudelor lui, pentru ca să
nu răpștească asupra

-. Casei,

:

N

a

CAP; 16.

7

-

a

= *. Pentru
cei ce vor :milui casa.

Pentru cei ce vor milui acea
stă biserică, au cu moșii,
_au cu bani, au cu argintur
i, au. cu dobitoace,-au veri
cu.c

e fel de milă, să se scrie
numele lor.în pomelnicul bisericii Şi în toate
sâmbetele peste an,-să se
"facă parastas cu colivă, să
se pomenească morţii tutulor: și la parastras să se cânt
e canonul morţilor dela
octoih ce. este pe glas 8 și
:în toate lunile într'o Jot
să se facă liturgie pentru cei
vii, pentru că şi ei sunt.
”
*

i

.

.

-

,
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pa

_

<titori de. vreme cs au miluit biserica, şi în: ziua ce va

»

-_muri să-i-se facă o liturgie fără plată.
-Pentru. tipografie.

,

,

Aaaa:

bi

-.

17,

CAP,

îi

i

cea
- Când vor lucră tipografiile, au cea grecească, au
să
,
casei
banii
cu
au
ni,
străi
bani
cu
rumănească, au
feciorii
cu
eună
împr
e
fi,
va.
arel
ul.c
graf
tipo
luă
a
ă
"aib

"lui câți va avea

de lucru, de coală. plata lui taleri 3,

și 'să. iasși 10 cărţi -cu hârtia

stăpânească şi feciorii ,-

i 6; ci pre.
_câte o carte, însă "plata coalei să fie taler
jumătate;
pre
şi
lor,.
ria
simb
ii
- jumătate să ia tipograf
ceva de
ca
stri
s'ar
“de
și
,
casei
a
seam
să rămâe pre”
iar

datoare

ale tipografiei, să fie

casă să le '. dreagă,

_ nefiind la 'mijloc nici lucru străin,
vrea

cu
tipograful”

cheltueala

nici al casei. şi va
tipărească

lui să

și

ştirea „egumenului

cu

vreo -

a epitro-

aibă voe
va-luă: de pe acea
pilor să tipăreăscă,şi din câţi baniicii al patrulea ban,

: să
carte

carte, să aibă. datorie

să

dea

biser

ul să tipărească vreo
însă să nu îndrăznească tipograf
a legii noastre, măcar de
„arte împotriva bisericii şi
i -aur, iar de
bende
““izar-da pe coală câte '100'de gal , şi de se va în:.
emei
anat
«a călca porunca să fie al
aceasta, să se dea ştire
"-telege că au făcut „una ca.-cum va şti mai râu; las cu
Domnului să-l pedepsească
datorie tipograful să. învețe
- blestem şi acesta, să: aibe
după „altul, pentru ca să
meșteșugul tipografiei - unul.
se paăra-

nu

piară. acest: meșteșug

sească

lucrul cărţilor,

torul casei. .

nici să

din „ţară,

ţării ȘI pentru aju-

pentru folosul

E
"CAP. 18.

.

„Pentru bibliotecă

noastră, . atât grelăsat în biblioteca scriu
-Găte cărți ami
in catastihul:
„cum
-ceşti cât şi rumănești,, după
-
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STA
sf

bisericii, las -cu blestem
să nu-îndrăznească să ia cineva
„Vreu

na să o înstrăineze, iar de va „trebui

cuiva să ia
vreuna, au să citească pre dânsa,
au să o scrie, au „să caute ceva într'însa, fără Tăvaş
iscălit dela, cela
ce o sere, cu, făgădueală” cum că
o va trimite înapoi
-Şi cu vreme hotărâtă, să nu se dea
:şi să poarte grijă
să o ceară,
E
IE
a
|
,
7

|

.

-

Ni

CAP..19.
.

|

a

Me

i

N

-- Pentru înnoirea hrisoavelor.
A

|

i

_

Să aibă datorie egumenul, la toți
domnii și la toți
9
vlădicii ţării ce s'ar. întâmplă să
fie
“dup
ă vremi, să se
ÎN „TOa
să-i înno
ge
iască cărţile
7

”

cele de poru

ncă şi de milă,
pentru această: rândueală Şi
legătură ce -s'au făcut la
această biserică, care cărți.
împreună. cu toate zapisele |
-de moșii, de vii, de ţigani şi
de altele ce' ar mai puteă
câştigă casa, din voinţa lui
Dumnezeu, Şi-din mila creş.
tinilor: să se scrie

fieştecare carte sau zapis, în
vreme
"ce S'ar câştigă, în. cartea cea
mare ce lăsăm să fie ca o
condică pentru această - treabă.
pentru. ca .să.nu se

Strice, - nici .să piară

și la fieşteca

re Domn să .mijlo- .
cească egumenul să i să "pec
etluească. cu. pecetea ceă
„mică domnească, verice zapi
s ar câștiga în. fiește care
Vreme, și să va așeza într'ace
a. Carte, că de se va întâmplă care cumva să piară
- vreun zapis, să: se poată
:
“îndreptă acel lucru ce va fi
fost scris într'însul,. cu.
acel zapis ce va fi scris
în Carte, fiind pecetluit . cu
„pecetea domnească.
„i

CAP.

TA

20,

.

Pentru lăcuirea arhiereilor.

m

Si

Sa

„Cândse va prosti 1) vre
dicie, sau vreun episcop un mitropolit al țării de vlăde episcopie și 'va vrea
————
să
1) Paretisi, demisionă,'
-:
N

|
-

Da

288

a

şază şi să-şi
Jăcuiască la acea »biserică, să aibă voe să
a pentru -.
niseal
chiver
cu
şi
toate
întru
aibă căzuta cinste
din casă
fie
hrana lui cw patru slugi, și doi cai. să-i
ce Sau .
rile
hotărâ
de
şi
cii
insă de obiceaiurile biseri
tă “aceas
că
a,
vreun
mișce
-să
nici
,
atingă
„făcut să nu să
căutare

ce

s'au

"rânduit

nu

să 'se tacă,

că doară

pu: --

u
să i fie datoare, ci.0 facere de bine pentr
nem casa
PE

-

evlavie,

Ea
3

:

a

a

CAP. 21:

Pentru poclonul vlădicăi.

a

E

eu să fie păstor
“Pentru care frate va vândui Dumnez
oste frăţească, .
drag
cu
ul
Domn
în
i, ţări, îl pohtesc

aceşti
>
să fie pururea spriji„să-i fie milă de această "casă şi
ice aceste
u se 'str
să-n
ca.
=
i
SI:
_nitor şi păzitor întru: toate, 4
stea ne--..
să
e
toat
ci
,
făcut
am
ce
obiceaiuri şi legături
'rugile.. cu
eu.
nez
Dum
mișcate pentru ca să-l păzească
cescul
toli
apos
întru
e
“star
tuturor sfinţilor, cu pacinică
, să
„anii
toţi
osteneală în
lui:scaun şi-l: rog să facă
zi, .

praznicului.și a doua
facă sfânta-liturghie în ziua nicu
lui un covor. de taleri
praz
şi să aibă poclon în.zioa
0 mahramă cu sârmă -

10; şi a doua

zi taleri 10;.şi

doi
unui preot vlădicesc; şi.

diaconi

să

l
și-a doua
li se deă în zica prazniculuişi altui diacon 1 taler : iar
i diacon 1 lot,
de taleri-5;:şi

zi, popei:

astă
leu, şi unu
sfinției sale să facă ace
» de nu-i va-dă, îndemâna, e biserică să dea acești bani,
ori
osteneală, să n'aibă dat
orie, întrun an de patru

dat
încă şi să aibă egumenul
tului ţărei,
oli
rop
mit
lon
poc
ă
„ori să duc
și când. îl
a
ndi
sta
Con
"Paşti,la sfântu
| ocă de cafea,
hramul bisericii: câte.
se

:

ia Crăciun, la
va chemăla .
şi câteo ocâ

afle de acelea, .
întâmplă să nu
de zahăr, au 'de'se va
Aşijderea
elo
tească preţul “ac ra.
tului la
să ducă 'altceva; să plă
oli
rop
mit
.
lon
poc
n casă
să aibăa da egumennul'dicei doi popi de. mir ce vor fi .
sfântu Dimitrie, pentru
galbeni-de aur.
* de paza bisericii, doi

.

22 CAP, 22
„:

ii

„ Pentru. cercetarea bolnavilon

* Să aibă datorie egumenul, iaromonașii . și preoții,
când va cădeă Cineva în boală.
au de'ai,casei, au măcar
Şi. străin; care vor fi. mahalagii
la. această biserică, sau
"şi dintr'altă parte, au parte bărbăt
ească, au. parte muierească, îndată să meargă să |
cerceteze,
au să trimiță
din. preoți. pre unul carele
va fi mai de ispravă şi cu
cuvinte de mângâiere. să- 1 îndemne
să se ispovedu„iască, să şi facă maslu, să se
„cuminice
şi. să-şi facă
diată pe mult-p uţin, ce ar aveă
;
însă
diata
să se facă
„după isvodul ce lăsăm „Şi cu.
acele mijloace ce scrie
într'însa, pentru ca să rămâe Ş
i sufletul. lui nevătămat
Şi rudeniile, lui fără gâlceavă: iar
nu cu făţărie pentru
> niscai -lăcomii, Sau cu vreo
pizmă, precum vedemcă
fac mulţi, însă s ă-l îndemne pe
bolnav veri cu ce mijloc
ar puteă, să, las e la mitropoli
e d intru al său ceva, după
cum îi va fi pu tința, că așa să
cuvi
de vreme ce. este mitropolia mumă ne și este cu dreptul,
tuturor bisericilor,
şi a toată polit iei. Această
cercetare pentru grija su- fletelor, să se facă şi la țiganişi ţiga
nce şi la copiii lor,
că vor avea osândă de nu-i
Vor. cercetă, de vreme ce
sunt și ei botezați, în numele sfintei
troițe și sunt creştini ca şi noi. -

CAP..23
- Egumenul

niscai 'bani

„Pentru pogrebania egumenului,
care va fi după vremi,

ai lui,

de

va fi având

au
au Puţini, .agonisiți dintr'altă parte. până a numulți,să legă
cu' casa aceasta, de
vaa face
fa
socotea] ă

dintrua lui bunăvoință, la petreca-

nia lui, să lase acei bani
casei
„e
-

au avut într'însa și pentru pentru odihnă vieții lui,
ponienirea lui ce'i
r
E

s'au

247
.

de
„rânduit. să i să facă după moarte, bine va face, iar
lase
să-i
s'au
părţi,
te
într'al
nie
miloste
_va vrea să-i. dea
său să.
rudelor. lui, de va fi. având, să aibă voe cu al

căci
tacă ce va vrea, număi din banii casei să nu fie,
un
nici
casa
făcut
nui-a
că
,
păcat
şi
va avea osândă
ei

precum
rău în viață, nici îi va tace 'după moarte;
va fi om
.de
scrise,
aceste
însuş, va cunoaşte de -pe
să aibă
utui
egumen
ania..
pogreb
lă
iar
bun şi creștin,
ţării.
ului
polit
mitro
datorie acei 5' epitropi să se roage
vrea
va
'îi
care
pre
i,
preoț
12
să facă 'osteneală cu
ă. să facă posfinția sa, şi cu doi _diaconi, să mearg
eala sfinţiei
osten
ea
egumenului. și să -se
-grebania
amă cu măhr
o
şi
aur,
de
ni
galbe
sale din casă patru
2 orţi;
câte:
nilor
'sârmă şi preoţilor câte 1 zlot, şi diaco
en,
egum
alt
aşeză
va
se
şi Să aibă datorie epitropii până
e
trebil
u
pentr
grijă
de
e
poart
să
să pue un dechiu
bisela
fi
r
ce-vo
ilor
„casei, şi să dea învăţătură preoţ
căzuta. slujbăşi poen
egum
lui
satu
răpo
facă
să
ă
_ric
vârşit şi cu împărdesă
stas
para
cu
,
menire, cu colivă
parastas, adică
ecare
fieşt
țeală de făclii câte oca 5 la
20, la 40 de
lă
zi,
noua
a
,
a treia zi (după obiceiu)

unul și peste. trei ani să-l
zile, la jumătate de an şi lațării,
şi să-l pohtească să
te cu ştirea 'arhierului

„cau
facă sfânta

liturghie

cu 4 „preoți _şi cu 2 diaconi,

cu

pentru

0s-

şi cu

colivă, şi cu' parastas

10, să-i

-

citească

împărțeală

şi molittă

de

de făclii oca

ertăciune şi

4 galbeni de aur şi o

dea
ten6ala ce va face să i se
patru
or
acel
şi.
ă
-măhramă cu sârm
,
.
orţi
2
e
cât
oni.
diac
“şi la” doi

preoţi câte 1

zlot,

"CAP. -24.
Pentru purtarea

de grijă a epitropilor.

bisericii noastre” fieştecarele
Să aibă. datorie €pitropiiască alt epitrop in locul lui,
la moartea lui să rândue este om bun, și cu frica lui
pre carele va cunoaște că

Dumnezeu, “ca să urmeze această rând
ueală necontenit
“până va stă biserica, iar de să
va întâmplă care cumva
„la moartea vreunui epitrop să uite să lase
în locul lui
„Pre altul, să aleagă ceilalți. pre
care vor socoti, să-l
: Pueîn locul celui 'răposat, pentruca
-să nu fie: mai jos
de atâţea și în cât îi pohtesc:pe
dumnealor să Iș fie
milă de această casă şi pururea să
- scopul ei, și să nu îndrăznească se nevoească pentru
“nealor să strice car6 cumva vre nimenea din. dumuna din obiceaele și

„ așezământurile ce s'au! tăcut la
truca să nu cază în blestemul și. această biserică, penîn legătura afurisaniei, ce s'au făcut cu hrisoave a câte patru
. patriarși ai lumii
* și al nostru ; ci să lucreze în
viea. Domnului fieșteca-rele după putinţa sa, şi după
căldura inimii sale, spre
Sporul acestui sfânt lăcaș şi spre
ierea săracilor, iar Domnul Hris ajutorul și mângâce aţi făcut unuia dintre aceşti tos (carele au zis că
fraţi ai mei. mai mici,
-mie aţi făcut)
pentru această

ca un Platnic bun :şi bogat
în milă
osteneală ce vor face, le-va dărui
în-

tr'această viață tot: binele, cu

mânt

uire-— sufletească și
în viața cea viitoate, îi. va învr
ednici, cu rugile tutulor
sfinților, împăraţiei cerului..
|
a
o

i

4

GAP, 95,

pu

“Pentru' zeciueala banilor,
Din. câţi bani vor „luă, veri depe
ce venital biseTicii, au depe sărindare,

au depe alte măruntae, âu depe
„ „-milele
-ce ar face creștinii, au dep
e vin, au depe miare,
au dep
e

alte

agânisite

ale casei, las'cu bleste
m, egumenul care va fi după vr
emiSă aibă datorie din toat
veniturile să puie Zeciue
e
ala

banilor în' lada
ce s'au hotăritrfie
să!de acea treabă, măcar bisericii,
de i-arfi
să se afle: pururea „acei ban
i la vremi de primejăie,și
la “vreun păs prea. mare

al casei, carele să nu să poată

.

|_

>|

249,

.

chivernisi nici cu un mijloc dintr'altă parte şi. atunci
să scoață dintr'acei bani: să cheltuească și de va veni .
“cu

vreme

de

undeva

vreun. ajutor sau

se puie la 'loc acea sumă de-bani

vreo

milă,

să :

ce s'au cheltuit cu

„ Zeciueala lor, pentruca să se afle pururea precum am .
şi mai zis la vreme de
mare nevoe, păsul ce scriem într'acest cap, şi vremea cea de mare nevo& înțelegem:

(să ferească

Dumnezeu)

cutremurul,

“focul,

vijelia și '

și altele asemenea: acestora, carele pot să “aducă o mare
pagubă Și stricăciune, ci să aibă casa cu ce drege cele

ce

se vor „strică.

—

„2
o

|

GAP. 26,

Pentru alegerea egumenului.

Incă să aibă aceşti 5 epitropi datorie, după moartea.
“egumenului care: va f la acea biserică, de vor cunoaşte

din cei 2 ieromonași, ce vor fi de 'rând la” biserică, că.
este : vreunul oin bun. şi cu frica lui Dumnezeu - şi
vrednic să chivernisească casa (că mulţi sunt oameni.
buni și cu frica lui Dumnezeu, iar nu sunt vrednici“
"de casă) pre 'acela săl aşeze egumen, şi. în locul” lui
alt

să puie

ieromonah

- să-fie

de

Slujba

bisericii;

iar:

“de nu va fi de acea „treabă, să caute să afle pre altul,
au grec; au 'român, încă'să

nu se; pue

egumen vreun

“om străin cu gâlceavă, . adică. sțagorez, . au sinain, au.
Sar putea în-ierusalimnean, pentru multe pricini care

tâmplă ; şi acela car e va fi să se, rânduească egumen,
legătură,
„să facă întâiu' Zapis - înain tea epitropilor cu
pentru
ostenitor
lui
vieţii
cum că va fi până la sfârşit ul
și
dreptate,
cu
și
ţă
n
nevoi
cu
" chvierniseala :acei case,
atunci apoi
şi
îngropă,
va.
ă
s
ea
“acol
lui
a
după moarte
să o facă, pentru
'să-l aşeze, şi aceasta este; cu dreptate
d cele bune
făcân
că
sc;
trupe
şi
tesC
'sufle
binele lui cel
..
viaţa cu îndestulare întru.
şi de fol6s, îşi va petrece
va aveă pomenire
toate, fiind casa lui, “şi după moartă”
.

în veci până
-

va- stă biserica.

-:.

i
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CAP
-

Pentru

venitul bisericii,
. .. |
Epitropii, luând seama egumenului: (după, cum s'au
„Zis înapoi la al treilea cap) pentru
venitul şi cheltueala
casei și vor

prisosi

niscai bani

puţini, de vor trebui atunce în
»* vreun lucru trebuincios, să:
egumenului pre cât s'ar. socoti
să-i pecetlueaseă epitropii“cu.

.

'în lada bisericii,
şi când

„casei,
cu

va 'trebui

înpreună cu

din! venit,

au mulţi, au

pripă nisbani
cai
- pentru
lase epitropii în seama
că ar trebui ; iar" ceilalți
peceţile lor și' să-i puie

egumenului

banii cei de : zeciueală,
pentru

vreun

lucru al

ştirea epitropilor să ia iar. dintr'acei bani, iar

să nu ia din banii zeciuelii, aşișderea- şi banii cei
„Zeciueală, după ce vor luă epitropii seama egumenuluide.
pentru venitul

pecetiuească

casei, să

întro

pungă

numere

iar în ladă şi să facă epitropii

A

şi acei

deosebi,și să-i

denadins

.bani, şi să-i
pue să stea

două catastișe,

întru carele, să fie însemnați a fieşte căruia
- cei de zeciueală deosebi, și banii ce vor an, și banii
prisosidin
:
venitul casei
şi să

iscălească:

epitropii „amândouă

cas
tastişele şi unul să-l puie în ladă să steă, iar celălalt 'să-l
ţie unul
din” epitropi,

*

altul-să ție pecetea ce se va pune

la pungulițele cu banii şi

să

pecetluească

lada

cu

altusăl.
ţie cheia lăzii, altul

pecetea

lui,

altul

să scrie ca

tastihul şi. din banii zeciueli
: nici.
i decum .să se cheltuească precum am şi mai zis, pentru
ca să nu se alle la
O vreme prea' de mare nevoe, iar din ceilalți
bani ce
vor” prisosi din venitul "Casei, să se cheltu
ească la ce
vor fi

trebile, dacă nu va fi dintr'altă parte altă nădejde
:

.

„GAP.28 |
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Să aibă datorie

Pentru: schituri.

o

egumenul; care va fi după

vremi
" împreună cu epitropii, să .caute cu nevoi
nţă și cu râvnă
dumnezeească pentru folosul şi spor
ul schiturilor celor
A

>

E:

oda

Si,
,

Hristos
ce se vor întâmplă să se închine de iubitorii de
când
şi
ca
ai
întocm
ire,
creştini la această sfântă mânăst
casă aibă

“ar căută mânăstirea, pentru

căzuta chiverni=

ori
seală întru toate, luându-le seama şi: acelor de două vreo
sau
ă
pagub
vreo
te
întrun aân' şi când vor cunoaș

.

să zăstricăciune la iale, să mijlocească în tot chipul
.

ticnească

răul, pentru ca să aibă plată dela Dwmnezeu..

GAP, 20,

m

pomelnic.

Pentru

Da

torile peste
Voim, în toate Duminicile "și în toate sărbă
în mijlocul
g
vilea
în
ă
asc
ene
pom
se
an, necontenit.să
celor vii ni,.
cteşti
os
bisericii numele iubitorilor de Hrist
sau vor ,
lăcaș
sfânt
.
acest
t
şi celor morți, că au milui
așezat
s'au
ce
ueala
milui de acum înainte, după rând
zicândşi

de. rând,
în coridică şi în pomelnicul - cel RE
.
_molitva ce s'au scris acolo

|

|
«'

CAP. 80.

Peiitru cinstea epitropilor:

face epitropii afară din 'po“ “Pentru osteneala ce vor
pome:
zat -la pomelnic, să se
- menirea lor, ce s'au. aşe
t chip .
aces
într
e
mar
glas
cu
nească la toate slujbele
tea,
mila, viaţa, pacea, sănăta lui
r
— (încă ne rugăm” pentru
ilo
rob
lor
ate
păc
lăsarea.
mântuirea, cercetarea,
i sfânt.
are, . epitropilor acestu
cut
şi
re
cuta
,
cea
cea
a
l
a
"Dumnezeu
șala
greş
tă
toa
se ierte iert lor
facă.
lăcaș şi pentru ca să „li i
le
să
ul
men
egu
e
aibă datori
l Ă
ntu
sfâ
de voe și tără-voe) să
„la
unul
5,

de taleri
ă să-și
întrun: an.doă ospeţe câte
itrie, „când va Yrede
Dim
l
ntu
sfâ
la
l
altu
şi
blae
ghi
eor
p
“Gh
ăț într.acea. Zi, în chi
.
aur
dea. seămai şi după ospcât
de
e „doi galbeni
să- le deă
goslovenie,.
-

.

7

7

.

N

„CAP.

PT

a

CD
31,

a

-

„Pentru înnoirea 'milelor..

-..

-

|

lar. Dumnezeu,. carele „Sărăceşte”şi înbogăţeşte,
smerește şi înalță, de va îmbogăţi şi înălță casa
aceasta
cu.
vreo milă mai mare,.să aibă nişte câştiguri
mai. multe

"decât are acum de mila Sfinţiei sale, această
a: milosteniei-

ce

S'au

hotărât

să

se. de

rândueală

la săraci, şi

la altele câte scriem, într'aceste capete,
poruncim egumenului carele 'va fi-după-.vremi să
le îndoiască toate,
pentruca să se laudeşi să mărească. mai
mult numele
lui. cel sfânt şi prea sfânt, a

o

GAP. 82,

„Pentru

citaniea capetelor.

Vom. încăș, să aibă datoria

.

o

egumenul:

carele va fi

după

scriu

după vremi, de + patru ori într'un an: în
„Patru posturi,
să poarte de grijă să citească
aceste capete toate, și
_Să se nev
oească

“e

7

să: le plinească

cum

blestem, și milostivul Dumnezeu, săca
lumineze cu darul lui cel ceresc, să
se Săvârșească

„Să nu rămâe în

toate acestea
cu dragoste şi cu nevoință pent
ru ajutorul săracilor “pentru mântuirea
etului, nostru, şi a
tuturor câţi au miluit și vor milui sufl
şi pentru buna; stare:
„Şi întemeierea acestui sfânt lăca
ş.

-

..„ Aceste 32 de: capete; ce s'au
cărţulie pentru buna chiverniseal
a.

sfinţilor și pentru - mila ce s'au

n

așezat 'într'această.
mânăstirii Tuturor

rânduit „săse -deă pe
an la săraci şi” la lipsiţi, pent
ru mântuirea păcătosului
- meu suflet și. pentru vecinica
meni
: acel
re
ora ce au
miluit această. sfântă casă și. po
acel
or
ce.v
or.
milui de:
„acum înainte, de va. îndrăzni
cineva veri ce fel de obraz
arfi au parte. . bisericească;
au parte . mirenească, au

.

Bes,
au de
dintru

„mic au mare,
-strămute ceva

le-âm. aşezat, unul

,

Fiulşi de Duhul.

*

să. strice, au să
loc 'au -străin,,
mea
acestea ce cu bunăvoința

de Tatăl, de
ca acela sărfie afurisit

sfânt şi să aibă

toți
zi a judecăţii.pre

sfinţii.

.

părâș la înfricoșata
De

-

Animal

pi

Ungrovlahiei -

e
Aici aşezăm, afară din cele 32 de capete, oarecar
ii
mânăstir
cinstea
şi
folosul
de
cioase
învățături trebuin
Ca.şi cape-:
-carele vom'să se ţie și acestea asemenea
e şi în
dreptat
în'
rurea
deapu
tele şi să le, săvârşească
grea şi
în
vremi,
'
după
fi
va
carele.
adevăr egumenul,
e
. “nedeslegată “afurisanie.
preot să cu1. Când se va întâmplă să cheme pe

preotul,
minice pe cineva: din creştini, vom să meargă
stântul., ţiind
t
înbrăca
carele va fi cu patrahilul şi cu stita
vasul
în
cinste
cu
şi
cucerire
' Agneţ lă piept cu multă
feli2
cu
copii
ă2
"cel rânduit și înaintea lui să mearg
această
pentu
ins
denand
“nare aprinse, carele s'au făcut
dânsul zicând cu
treabă şi 2 copii să _meargă- după
copiii
144, însă
glas când unul când altul psalmul
i
biserici
mila
cu
“aceşti să fie din cei ce învaţă
creHristos
de
i
iubitori
din
2, De va vrea cineva
l
sfârşitu
la
lase
să
fi ca*
ştini verice fel de obraz ar
mare șă-i . închine

„vieţii lui niscare
bisericii

Tutulor”

bani: vreo sumă
sfinţilor,

care

dintru

să „rândueasă

vreun fel de milo-

se facă
“obrazul acela ce-i lasă să stă
biserica pentru mântuirea
va
ă
pân
anii
toţi
în
fi
” stenie
rie egumenul, „carele va
-_ sutletului său, să 'aipă dato
toţi anii, după
după. vremi,

să facă fără de preget în

hotărî

acela

ce

au lăsat

mila

Și, pentruca.să

lă
veri din. care răfet şi bras să
7
-nu 'steă banii fără Spor.
lei
.
câte
an
de
suta
ândă
- “vor vrea să ia cu dob care dobândăsă aibă egumenul
ru
dint
s
zapi
cu
banii,
“se dea
hotărît cela: ce au 'lăsat
“a înplini acele ce au
carele va fi. după
“cum

va

“8,

ul,
Să nu îndrăznească egumen

N

-

a
vremi, nici cu un
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N

fel de :mijloc să. ascunză în-buc

atele: mânăstirii niscai bucate : omenești, au. ale
oame““nilor

celor! de casă, au. ale celorstrăini, ca să le
scu.
de''dijmari, au :0i, au stupi...au râmători,
au
"vin,au pâine, au: verice alt Ss'ar întâmp

„ tească
„- să

nu se facă

nume

rău

casei, cu

lă, pentruca
.
care faptă poate |

-“să se. mijlocească. şi pagubă, iar “de va
îndrăzni să
facă una ca aceasta, să fie anatema,
i
„.. 4. De va aveă cineva, verice. fel de
om ar fi, moşie
- pre lângă moşiea' mânăstirii, au vie
pre lângă viea ei,

„au livad, de fân, au pomet; au tufe păzite, nici
cu
un mijloc să nu.se împresoare locul cel străin cu ale
Mânăstirii,
e
E
5. In biserică: mormânte “înalte,
âu scris cu slove,
se nu se facă, nici făclii, după cum au
'obicaiu -de pus
pela

„„dâns
în' ele
sfeșnice -de' lemn

şi de:

„se priimească, numai să -ârză acele candel piatră, să nu
e
„Ce.se vor aşeză 'pe la' locurile cele rândui deapururea
te de acea .
”— treabă, nici lăzi, au 'verice-fel
de borfe în biserică să
- nu se puie, căci casa lui Dumne
zeu nu este casă de
„ -Neguţătorie, ci să steă pururea
locul în “biserică, lim„.
Pede şi'curat,

6. In curtea

„î.

-

îi

-

-

cea: dintâiu

-

Pa

aaa

“a mânăstirii, adică afară

din. biserică să: nu se facă mormâ
nte să se “ îngroape
fietecine, că. fiind curtea strâmtă*
să grozăveşte locul,
„fără, numai vreun om de cinste, însă pistri
iar să nu "Se puie,. ci să se îngroape creştinii:
la bolniţă, şi: acolo:
să facă în toate sâmbetele un
preot:sfânta liturghie şi
Să pomenească,
pre

toți de „obște răposați creștini după
obicaiu, așijderea “niciun. fel -'de' vite să
'nu'intre în
curtea. cea dintâiu,' nici

să se Priimească. să--puie prin.
chilii. nici un” fel. de marfă neguță
torească, nici a casei,
„ Pentruca șă fie 'pururea

şi “mânăstirea: chiliile cu
rate, iar de.se va întâmplă să 'aducă șicineva
: niscai.
'„.„.mariăsă, o. pue 'în curtea a-doa.>
-.
.-:.
Ri
.
„iu. Să aibă datorie “egumenul în
toţi anii:să puie pe
„+
Preoţiişi. ieromonaşii,

cari vor.fi după “vremi "la, bi-
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ri,

Pi

serică, să. facă un sărindar. pentru sufletul

nostru

şi |

la
ă
să-l înceapă din zioa de Paşti ca să se: isprăveasc
bani.
aceşti
din
voznesenie, şi să le deă 10Otaleri, însă:
şi cântăsă ia preoții câte taleri 2, diaconul i-talernimic măcar .
că
opreas
nu
să
nul
egume
iar
reţul 1 taler,
RE
AIE
o
un ban... =

“8. De se va întâmplă

să” deă “cineva

egumenului

4

, au haine, să-le păssă-i. păstreze niscai bani, au scule
tateşi în adevăr,
drep
în
lui,
lor:
:ochi
treze ca lumina
cere să

le va
nd
fără de niciun. fel de vicleșug, și câ
pentruca să
luat,
fi
va
le
um
16 dea toate deplin, prec
ae
a
--nu aibă casa ponos..::

Cap

“ta. leat

aşezat
osebit carele smerenia noastră ăcumsă sel'ampăzească
voim
7224:(=—=1716) Martie -15 şi

_ nestrămutat în veci, în

strașnică

şi nedeslegată: afu-

_
|
_
.
pisanie...
l a toată
ezeu
Dumn
şi
lor
rări
îndu
De vreme ce tatăl
tate pre
bună
ă
nespus
- mângâierea au adus cu â lui
andru.
Alex
lae
Nico
1&
n
Dom
: -blagocestivul şi. înălțatul
din
-se
indu
Rumăneşti, porn
„Voevod, să fie Domn Țărei mitostivit'de au adaos, cu i
dumnezeeasca râvnă, s'au
îndestulată, venitul acestui
“vuminatul' lui hrisov, cu. milă ărim, câțe mile sunt rân- hot
sfânt lăcaş, drept aceia
să se facă pe an la săraci,
ete
cap
de
32
duite în cele
a Măriei - Sale . vecinică
tru
să “se îndoească toate pen nţilor, Măriei Șale, şi încât
pări
ia
pomenire şi a răposaţilor
e milă, ce . au făcut Măr
mar
ă
ast
ace
ul,
hotărâm pentru
men
egu
ă, să - aibă datorie
Sa la mânăstirea noastr 'să deă în toţi anii pâna va
mi,
carele va. fi- după vre
să i se tacă.
de biserici, 40.de orţi, numele.
stă mânăstirea la 40
e
toat
să se pomenească
de rând
într'o zi un sărindar,
cel
l
icu
în pomeln
Măriei Sale, ce s'au aşezata să se facă; la 10 zile ale
ast
şi în condică, însă ace .se. prăznueşte in“ multe părți
zi
re
ca
ru
înt
u,
lui Mai
ale sfântului
. mutarea $ fintelor moaşte

“ale Răsăritului,
.

_:
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a
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„Nicolae și-încă dintr'acea zi să. înceapă întrun para=

clis al mânăstirii alt sărindar osebit,; și să pomenească
„toate numele Măriei . Sale.
.
a
-”

(Supliment la Condi a sfântă,

Bucureşti 1886).
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Uzanţe la alegerea şi demisionarea episcopilor.
„>.
- “şi mitropoliţilor: — a
a

AI

Ta

Ce obiceiu este când face Domnul
olit țării
sau episcop. De se întâmplă d. moare mitrop
mitrop
olitul
sau .
episcopul și mitropolia
sau

episcopia

„Cu ce rândueală și politică -se fac?
ceiu

rămân

văduve, -

Cel “vechiu obi-

așa a fost, pe episcopul : de: Roman

să-l aducă:
episcopul:de Rădăuţi să-l”,
pue la scaunul Romanului, și pe episco
pul de Huşi
să 1 pue la scaunul Rădăuţului şi la
scaunul Hușilor |
să facă

să-l facă mitropolit şi pe

-

altul, care se va'-alege cu sobor. lară
dela o
vreme încoace s'au: stricat orândueala
obiceiului aces-

tuia, rămâind.
la. socoteala
sobor după vrednicie unul

Domâilor, alegându-se cudin episcopi şi carele este

» — cel ales îl chiamă întâiu Domnul :
de-l .pofteşte
fie- purtăt
când

or de grijă, şi

mergede

Oarecare

păstor

se împreună - cu

obişnuite. pocloane,

turmei

ca să.

lui “Hristos.

Domnul,

adecă Covor,

închină

Și
și

râși, cafea
ŞI Zahăr, Apoi, în ziua cea rânduită,
trămit
e
Domnul
- Pe g&.. logofăt cu careta.- domne
de-l-.aduce- dela
„gazdă la curtea domnească şi ască
intrând: în divanul: cel
MIC, merge

vel postelnic: cu toiagul a-mână
şi cu g.
logofăt de-l poftesc din' partea
Domnului
"în spătărie,
fiind şi toți boierii cej mari.. Și
l,. șăzând in
Scaunul domnesc, vel logofăt ţine:Domnu
manti
a în mâinile:
sal; eiar de nu este vel logofăt
, o ţine g. logofăţ; şi
vel visternic luând mantia

din

mâna. lui

vel logofăt .-

-

-

_
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D

“îmbracă
picioare
merge şi
terițaîn
creștetul
a

Di

”

.

pe- mitropolitul, şi Domnul * sculându-se în
fără şlic, țiind cârja în mâna sa cea dreaptă |
mitropolitul cătră Domn și Domnul îi dă pamâna sa, sărutându-i mâna; și mitropolitul
Domnului ; şi după ce-ia cârja, stând în pi.

.

E

cioare înaintea Domnului,

”

face

a

o

cătră

Domn

şi oare- .

care oraţii de mulțămită. După aceasta .șade.la cafea,
şi după cafea eșind dela Domn, -rândueşte Domnul
pe vel logofăt, vel' postelnic cu postelnicei; g. logofăt
vel comis. şi pe alţi boerinași și ciohodari, de-l duc.
ie și vel postelnic înaintea lui
;. mergând
la mitropol
ăîl suie în leftică. Şi când
petrece'pân
îl
toiagul,
cu
-ese pe poarta Curţii, încep a se trage toate: clopotele,. -.

atât pe Ia mânăstiri, cât

şi pe

la biserici

și intrând

„:-în „biserica mitropoliei, cu cântarea axionului,. acolo”
“se află episcopii ţărei şi alţi arhierei străini, de sunt,
şi egumenii, care îl sue în scaunul'.mitropoliei!şi i- se

face şi-engomion.

Apoi rândueşte Domnulși: meterha-

-

e fac obiş-.
“neaua cu tot.alaiul de mergla 'mitropolişi-i
-- nuita cinste. . :
a.
.

CB

Ce obiceiu este când face mitropolitul sau episcopul
is în
“paretisis: Dând mitropolitul sau episcopul paretis
scris

la mâna

lui g. logotăt

ori la alt obraz

mai mare,

acela 'încă'o dă în mâna Domnului; şi Domnul când
cum că
-" suntetoți boierii adunaţi în spătărie, le spune eparhia
de
sis
pareti
tăcut
au
pul
episco
sau
l
politu
„mitro
logofă-.
sa,şi acea pâăretisis o dă Domnul în mâna

or şi după
tului. al treilea de-o ceteşte într'auzul veltutur
logofăt de o
te, poruncește Domnul lui
ce se citeş

că mai înainte
pune în condica. mitropoliei: (care condi
Racoviţă s'au
Vodă
antin
Const
dela,
vreme nu era, ci.
acea pare-

făcut şi s'au așezat acea. rândueală).
tisis se pune

în

condică şi pentru

Insă

ca

să “stea

.

nestră-.

în patru cormutată: de acolo, o pecetlueșşte Domnul împotriva- acei!
şi
nuri cu a sa pecete cu ceară tare,

ai

e

47.

pi.
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pecetluite paretisis.din prijmă, -se scrie văduvia “mitropoliei sau: .a' episcopiei, adecă cum. că este: tre”. buinţă a se: așeza “scaunul : cu alt păstor. Şi atuncea
“Domnul. dă

să

se facă
liticesc, ' se

poruncă

.să :facă alegere;

şi

de “este

mitropolit, “cu sobor. bisericesc şi poface. alegere din . episcopii. ţării, iar «de

este să.
se facă. episcop,. asemenea iarăş
alege din. egumenii mânăstirilor de ţară,

din egumeni
să. slujească

cu sobor se
şi celui. ales

i. se. porunceşte întâiu de mitropolitul ca
liturghie în biserica cea : mare, fiind. şi

Domnul la biserică. Apoi este chiemat de g logofăt:
şi elîl aduce deîl împreună cu Domnul, închinându se
'cu Oarecare. pocloane, cari s'au. arătat mai sus, şi
Domnul

atuncea îi.zice cum

mâind văduvă

că . „cutare :episcopie ră-.

de păstorul «ei, Sfinţia

ta te-ai

ales.

fi păstor acelui. scaun,“ :După, aceasta.la. ziua-ce ho„tărăște Domnul ca să se. hirotonisească episcop, vel
„vistiernic are -purțare de grijă . ca să poroncească 10gofătului - de -vistierie să-se facă. trei scaune, dâuă

"mai

mări.
și. unul mai mic, care scaune,

ducându-le

în biserica cea mare, le. imbracă cu postav. roşu, nici
„prea bun nici prea reu: de mijloc şi le pun în mijlocul

bisericii, -pe care

şade mitropolitul. și Domnul. Şi pe

- scaunul cel mai de sus şăd, iar pe cel de al doilea reazemă picioarele lor. Și mitropolitul fiind îmbrăcat în
toată podoaba arhierească şade din a dreaptași Domnul:
din a stânga şi .pe al treilea mai gios şăd do: din epis-

copii țării sau dintr'alţi arhierei, îmbrăcaţi în toateeveş-

Ă mintele

lor.

Deci,.după doxologhie aduc

pe hypopsihos

“din altar, scoțându-l-pe: ușile cele împărăteşti -protopopul sau. alt obraz cinstit

din

cei

mai

aleşi

egumeni,

Îl"

aduce către mitropolitul chelefsindu.1. Și după povelire,

fiind pajora- gătită, o.pune în mijlGcul bisericiicu capul
spre apus 'şi-cu coada spre răsărit şi călcând pe
coada
pajorii :cel-ce este. ales, stă cu'faţa către ; mitropolitul
„ŞI zice: -„(cutarele) din mila lui Dumnezeu hypopsiphes

"prea sfintei şi dumnezeeștii episcopii, (cutare) cu
a mea
.

N

i
mână

am.

_ aceasta

isi

Î

m

seris pravoslaynica

se ! "săvârşeşte

-

——————

N

mărturisire: "Şi

şi cealaltă

după: LL

orândueală-— a. „Pove-

i

lirii după canoanele, sfintei biserici şi îndată se începe
”. sfânta liturghie; şi la liturghie se hirotonisește, desă- .
- vârşit. Deci după liturghie eşind. Domnul. din biserică
cu mitropolitul, cu.- ceialalţi “arhierei şi cu toată. boie-

timea „nerge

în. spătărie pe- 'obiceiu şi mai pe

urmă"

de toţi iasă şi acel nou hirotonisit episcop din biserică
îmbrăcat în. mantie şi cu cârja - a-mână, și întrând în:
. spătărie toți. se scoală în picioare şi, „apoi. șade la cafea!
“ta rândueala: sa; şi când 'va'să iasă din curte era cel,

"vechiu obiceiu
i se

: din purtarea de grijă a lui vel vistiernic,

gătia un

cal

alb, și cusut.

domnesc:

îmbrăcat peste -tot cu astar --

astarul pe:

cal şi rânduia Domnul pe g.

logofăt și. v. postelnic cu postelnicei, v. comis, g. comis

cu. alți, boierinași şi.cu ciohodari îl duceau

pe episcop

tot târgul, blagoslovind - norodul, tră-..

„petrecându-l prin

E gând clopete mari și mici” la toate. bisericile şi pe urmă.
"îl descălecă la. mitropotie, poruncind Domnul de mergea
mai pe urmă și. „meterhaneaua făcându-i obicinuită şi
politicească

Dar

-

cinste...

de la loan. Vodă

încoace' Sau

Mavrocotăat

ri-

-_dicat acel: obiceiu de 'a se purta episcopii ce se făceau
ca un “lucru
pe cal: îmbrăcat în astar, „socotindu-se
|
anoston. și toarte făr” de cale : rânduindu-se de atuncea
.
|
,
face
se
a
întâmpla
se'va
“Domn
: „ca oricând și ori la ce

“episcop să-l ducă de
cu

șase telegari

la Curtă cu

- hodari şi de” atuncea așa. s'au
&. Coglnicean, Letopisejele
-

Da

Ja.
“Amin.

careta domnească

şi cu tot alaiul arătat mai sus, cu cio-

-

1UI pp:

-

A

urmat,

ii

Se
-

AIR

- e
XX
„Testamentul ui Andreiu Sagtina.
ui Dub,
urmele Tatălui şi al Fiului “şi al sfântul
-

«
“Eu subscrisăl. avână îîn vedere, că

sum om

muri-

_

.

-

A

toriu şi înaintat în “vârstă, şi sum arhiereu, carele este:
datoriu prin: canoane a-și: face diata conform chemărei
. sale,—fac-diata

mea în. următoarele,

și adecă:.

„

L Consistoriul: nostru. arhidiecesan plenariu are a.
funcţiona prin . esmişii săi .membri numai decât. după
- moartea mea, în înţelesul” S-lui 136. din .statutul or“ganic al metropoliei noastre, şi. a sigila toate. odăile şi
dolafele' mele, până la formala inventariere - şi con-

scriere -a lucrurilor mele, şi acelor ale fundului instruct
de mai nainte,iară medicii mei'să desfacă trupul meu, .
şi săel: pregătească. spre înmormântare, apoi domesticul:
-.. meu Simon Stoianovici cu duhovnicul meu Gherman să
mă îmbrace în reverenda neagră de.toate zilele şi în
„mantoros negru cu camilavca pe cap, cosciugul să fie.
de metal, şi de nu s'ar găsi astfel, să fie de lemn de.
brad îmbrăcat cu mătasă „neagră, şi procurându:se
--cosciugui de metal, acela să se pună în acesta,
II, Inmormântarea mea să se facă înainte de amiazi,.
- fără pompă, făra muzică şi fără „predică în următoriul
N
“rând:
a) după ce duhovnicul meu, ieromonahul “Gherman, |
pre carele rânduesc, ca el singur i. solitar să mă îngroape, va săvârşi acasă pravila mică deî îngropăciune
atunci un cleric îmbrăcat în stihar - negru să premeargă
_ conductului cu crucea cea mare „neagră şi alt nimica
„să nu- poarte;
C.
b)-apoi să urmeze clericii şi pedagogi câtă 4—5î în-'“trun rând, cu "profesorii dor;.
-

c) apoi "poporul credincios câte 45. într'un rând;
7 .d) apoi preoțimea noastră .câte 4-5 întrun.
rând;
e) după preoțime. să. vină crucea de la mormântul
„meu, purtată de un cleric. îmbrăcat în stihar
negru;

„) apoi să vină corul ?„cântăreților, Care va
.aveă a
cânta lin; _
:
£) mai departe să vină doi. clerici Î
i îmbrăca i în stihare
negre,

purtând lumini;

-

o

%

Ins

oh
„ca

poi duhovhicul Gherman. înibrăcat îîn sntă neagră
preot

îngropător

;

"

1) apoi să vină-carul. tunebral cu cosciugul şi în Ane
1) să urmeze -pesonalul
consistoriului arhidiecesân
- plenariu,: 'şi oaspeţii după categoria lor;
_.
'm) astfel -conductul mă poate petrece până la cazarmă, sau cel mult până la magazinele. militare, de .

'. va fi ziua frumâasă; domesticul meu Simon și servitorul raeu Vasiliu să rămână acasă spre a păzi acolo,
3-

ca să: nu 'se întâmple 'vre-o,.pagubă;
.
. n). Aisolvâridu-se conductui, carul funebral şi - duhov-

.

nicul meu Gherman: în careta mea.să mă ducă labiserica cea mare -în opidul. Rășinar, unde în tinda fe-.

4
7

-. meească să se

depună

cosciugul

și în. următoarea

zi

"duhovnicul singur: să celebreze sf. Liturghie şi să săvârşească înmormântarea: mea —cu această ocaziune-.:
duhovnicul să împartă între săraci două sute fiorini.,
"V.

a.y care

sau. “duhovnicul .sau etoria

arhidiecezană

să-i anticipe până la. refundare din .averea mea.
.
„1. După înmormântarea mea, ori și numai de cât
după urmata - moartea"mea, are să urmeze inventarierea
_şi :conscrierea.. tuturor 1ucrurilor mele “mişcătoare și. :
inventariul

a celor-din

nemişcătoare, precum şi

vechiu

.

prin delegaţii din partea judecătoriei locale și ai con.
| - sistoriului. plenariu archidiecesan, . conform S-lui 136
7

- din statutul

organic.

In inventariul
'.- semnările

-

lucrurilor şi efectelor mele se aNă în-

mele, care

arată,

care din lucrurile şi efectele..

mele să rămână pentru. fundul instruct 'al archidiecesei
” noastre, 'şi care voiesc ca „să se vândă în - favoarea.
lăsământului meu...
. Eu după $ 108 din statutul: organic aș “putea testa
„cui şi cum aş voi jumătate din: averea "mea, dar eu,
. resignezla

favorul. acesta

Şi rânduesc, în înţelesul ca-.

noanelor apostolești 38, 40, 41 -și al canonului
Cattagena,- ca

toată averea, ce

să rămână i arhiepiscopiși
|.

”

noastre

89 din:

găsi după

moarte

.

spre scopuri

biseri-

_

se va

poa
.

Ă

>

7

cești, şcolare, şi Alantropice,

prin

0 londațiune” pentru Ş

- toţi “timpii viitori, pe-seama zidindelor biserici și școli
-“-confesionale

cu, lucrurile

necesarii, adecă:: icoane, vase

'sfinte, clopote, „cărţile rituale și cu-scaune şi alte.utensilii ;
aci înţeleg,

cure-cu

ca cărţile rituale pentru: biserici să se pro-

banii jtundaţiunii

diecesană.

De

mele din: tipografia

archi-

aceea: rânduesc- şi aşez 0! comisiune.

administrativă de sine stătătoare; care. va aveă dreptul
” esclusiv. de conferirea ajutoarelor din' fundațiunea mea.
în înțelesul celor

mai

sus amintite.

.

Comisiunea aceasta administrativă-a fundaţiunii male !
Va

consta

din

un:

președinte” în

persoana

„Succeso-

rului: meu: în. „scaunul * meu : arhiepiscopesc, 'sau, în
absenţa.lui, “din vicariul său. arhiepiscopesc ; din un
secretariu, . care poate fi din. cler ori dintre laicii arhi-.
dieccesei noastre, din; un fiscal
censurat. de religiu-.

nea noastră, apoi din câte un-paroch: şi doi distincțiori .
“ laici din parochiile. noastre dela Sibiiu, "Rășinari , Boiţa .
de lângă - Sibiiu. şi Sălişte, asemenea 'de lângă Sibiiu.
De

membrii

ai

acestei

comisiuni

administrative

a

fundațiunii mele denumesc eu din. Sibiiu pre: parohul
Zaharia Boiu, cu domnii neguţători Antoniu Bechniț
Și, Gregoriu Mateiu ; din Rășinari pre parohul Sava Popoviciu cu Bucur: Cioran şi Iacob Ciucean; din Boiţa
pre parohul lon Rotariu cu loan Popoviciu şi, Aleman ,

Cloajă; din. Sălişte

pre parohul. Nicolau

Demetriu Răcuciu şi Nicolau
tariu pre

dr. Aureliu Brote: şi de fiscal

“ Păcurariu.

i

-Răcuciu cu

Steflea junior; de secre-

pre dr. Ștefan -

:

Pre preşedintele orăinariu Şi. extraotdinariu dimpreună cu

membrii

acestei comisiuni,

îl „TOg

a “duce „chemarea.

lor aceasta: fără recompensare, până când capitalul fuadăţiuinei” va

fi în stare a le

recompensa 'osteneâla

lor, ,

iară 'secretariului și: fiscalului comisiunii acesteea' las ...
de'a “început:'un: honorar anual 'de-câte una: sută fiotini - .
y.” a; care, după - împrejurările favoritoare ale funda- .

țiunii, se va putea

mări... Această

comisiune
js

„adminis7

o

e
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2

trativă numai decât „după urmata moartea mea, şi după
"publicarea diatei mele se va: constitui -sub: președința

- vicariului arhiepiscopesc, și se -va pune în
cu

consistoriul .arhiediecesan

epitropesc,

conţelegere

de:.a cunoaşte

“starea fundaţiunei. mele și a notifica: tuturor: “comunelor
“noastre parohiale. din arhidiecesa Ardealului “spre ştiinţă .
- Şi: direcţiune, şi : când fundaţiunea'- mea va-posede un
capital de una sută de. mii de . fiorini în val -austr. o
va pune în lucrare. şi-adecă din venitul anual. două
” părţi

din patru

pentru

biserici,

una -pe 'seama

școlilor

mai mari-şi mai mici: şi altor lipse .de ale lor, şio
parte din patru 'să se pună la . capital. _spre.: înmulțire.
„Recursele

de la

singuratici

să: nu

se

:

primească, ci

numai cele venite de.la .sinoadele parohiale “Şi. vor fi
“motivate în formă legală într'altele cu planul de zidire...
sau de.reparaţie şi cu proiectul de cheltueli din-partea
arteficiului, precum.

şicu. conspectul . autentic.

despre

averea banală şi. despre ofertul voluntariu al respectivei
comune: de aceea..comisiunea administrativă va 'exa“mina strâns şi cu deosebire, că este sau ba'? comuna.
parohială,. care au-recurs pentru: ajutor din fundaţiunea
mea, organisată după, statutul organic, şi dacă va afla
că nu este; să nu'i să dea ajutor. ..”
=
NE

Recursele au a se aşterne presidiului,: carele apoi tim
puriu le va transpune secretariului spre referare în cea
mai proximă, şedinţă, -şi acolo .se -vor. decide prin pluralitatea voturilor. Comisiunea administrativă va învigila,

„ca banii prisosiţi. ai acestei. fundaţiuni, --să'nu se dea
la privaţi bani în împrumut, ci să se îmbrace în obli--gaţiuni de drumuri ferate patriotice şi de: despăgubirea
pământului” din. patrie.
Dacă. comisiunta. * administrativă

cassa wertheimiană 'să se: cumpere,
6 face.

Mai

departe

las -comisiunii

va

ana

cu cale, ca

are voie 'aceasta a
administrative.

în

,

: bună chibzuială, de -a face nişte regule directive de pro" cedere în -„conferirea ajutoarelor „din- fundația .mea, însă |

i acelea; «să se.e aştearnă sinodului anual! arhidiecesan,. şi

264
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7

numai. după

N

sq
.

.

-

,

aprobata l6r censurare

Crare 'cu valoare

de drept: Va

.

!

_

,

să se punăîn lu-.

fi. însă

necesar

ca co-.

misiunea administrativă .să aibă în fiecare ședință în
evidență starea actuală-a fundaţiunei; ca -după aceea
să se poată acomoda; deci să: ceară dela eforia arhi...
diecesană timpuriu conspectul stării fundaţiunii mele, ..

la care 'starea banală a fundaţiunii mele are a se păstra.

Pentru aducerea unei hotărâri valide se 'va cere pre-sența” președintelui. ordinariu - sau extraordifariu și: a
opt: membri comisionali, afară de secretariul şi fiscalul
comisiunii,
A
ia
N
E
Membrii comisiunii se pun pe viaţă
şi se reîntregesc.
prin alegere

cu. pluralitatea voturilor,

cu privire la locul.

-..

Şi categoria celui ce se deplineşte. Secretarul şi fiscalu! se

„Vor. bucitra de vot informativ, iar la alegerea vreunui
membru de vot decisiv. In fine, eforia arhidiecesanăva

:manipula cu banii

fundaţiunii

mele şi îi va păstra în

“lada de fer a arhiepiscopiei cu acea
.

sa

..:

tr'ânşii-nu”

d

va

putea face

.

restrângere, că din-

la privaţi niciun
.

.

_.

Ri
împrumut,
ci Pi

A

va. fi datoare, cu previa învoire a comisiunii. administrative, a-i. îmbrăca banii. prisosiţi în obligaţiuni de
„drumuri ferate patriotice sau:în obligaţiuni de despă-

gubirea

pământului şi va' presta sinodului anual arhi-

diecesan şi comisiunii

administrative

ratiociniul anual

despre starea fundațiunii mele. .
IV. “Tipografia arhidiecesană fundată

de_ mine

cu

spesele mele și-donată. bisericii noastre din Ardeal, în
"ziua înfiinţărei.
din 27 August 1850, care până la moar- te-mi o am grijit, şi o am administrat şi numai Dumnezeu știe cu câte greutăţi o.am apăratşi susținut față. cu duşmanii bisericii şi ai națiunii, nGastre române,

— 0 declar, şi acum, ca fondatorele ei, de averea, bi-

sericii, adecă a arhiedecesei noastre. ardelene şi fiindcă

scopul principal al intenţiunii mele la înființarea tipo-

grafiei arhidiecesane
-au fost şi este:

a eda cărți bise-

ricești, şcolare Şi Ştiinţifice cu.'un preţ cât se poate mai.

moderat, şi a înlesni autorilor edarea opurilor lor şi a
1

..
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=

;. apoi cu reservaţiunea
retipări Opuri clasice bisericeşti
mentală am dorit ca cu timp din prisosința veniturilor
- anuale ale tipografiei arhidiecesane;, să se dea nişte

ajutoare manuali pe seama văduvelor preotese sărace -arhidiecesa noastră ; pentru aceasta este voia noastră
din

ultimă ca 'a fondatorelui,ca să aşez

o comisiune ad:

ministrativă a. tipografiei ' arhidiecesane,

care

strâns

să .

e mine ca fondatore -prefipte ale ti_ susţină scopuril-de
ane. şi care are a se constitui nuarhidieces
” “pografiei
maidecât după moartea mea și după publicarea diatei
mele sub: preşedinţa vicarului arhiepiscopesc dimpreună
a
Pa
cu membrii ei. :- o.
Preşedintele comisiunii acesteia administrative va fi.
totdeauna. succesorele

meu

în scaunul

arhiepiscopal

şi

"în absenţa lui vicariul arhiepiscopesc: membrii ei vor
cler
_ fi de trei din. cler şi trei laici, apoi un secretar din
.
noaştră
a
religie
de
laic
at
censur
fiscal
un
şi
“sau din laici
fiei
tipogra
a
ve
La întemsiarea comisiunii administrati

_-"

ei de membrii
_ arhidiecesane, denumesc eu ca fondatorele

asesor consistorial, pre dr.
clericâli:. pre Moise Lazăr
Nicolau Frateş ”
".:" Hariu Puşcariu profesor de teologie şi pre
membri laici:
de
torial
consis
ar
protodiacon şi secret
advocat loan
d.
pre
lau,
Stanis
:
Teodor
n
căpita
pre d.
pre d. dr.
fiscal
de
;:
Preda
- Oniţ şi pre d.. advocat loan.
iu -RăDemetr
dr.
d.
pre
ariu
secret
de
_ Ioan--Nemeş şi
şi pre
m
precu
lui,
l.
cuciu.- Pre, preşedintele şi locţiitoru
ve îi
strati
admini
.
uni
comisi
“ ceilalți membri. ai acestei
revre-o
“fără
rog de a binevoi, a duce la început
- compensare

chemare

lor ; dară

devenind

starea

finan-

astfel de posiţie, ca
-_ciară -a' tipografiei arhidiecesane în
e lor, atunci
-să poată avea recompensare pentru fatigiel
aceasta,

să aibă voie a face un proiect
„_—și a-l aşterne sinodului anual

“-

motivat despre
arhidiecesan spre cen-

pune în- lucrare re-..
“surare “şi după urmata aprobare a
arului las dela
secret
și
= compensa lor. Insă fiscalului
sută fiorini v.a..
0
câte
de
anual
riu
început un honora
se va

“care

după

încă

starea fundaţiunei . tipografiei
N
N

,

,
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puteă. mări, însă şi aceasta previe să se aştearnă sinodului anual: arhidiecesan spre “censurare, .şi numai
dacă aci-s'a aprobat, să se etectueze.. La întâmplarea
-. de vre-o -vacanţă a personalului acestei comisiuni, aceea
area

se reîatregi

cu

pluralitatea voturilor

după

cate-

.

goria membrului, în locul căruia se face. alegerea, cu
_ care ocaziune. fiscalul şi :secretariul se vor. bucură da,

vot decisiv, în celelalte afaceri numai de vot informativ.
Comisiunea administrativă a tipografiei, după ce se .
va constitui,
'are a începe funcționarea sa cu inventa=
rierea generală şi specială a tuturor lucrurilor și efec-

telor: tipografiei-ârhidiecesane.-

oa

"Ea-va îngriji prin lucrarea sa protocolară pentru 'economia întreagă ă tipografiei arhidiecesane, Însărcinând
pre manipulantele Georgiu Simon, ca în ziua de- Sâm-

-bătă, în” fiecare săptămână, să depună ratiociniul hebdomadal înaintea
Teodor Stanislau

membrilor -comisionali Moise Lazăr Și
şi după censurarea ratiociniului heb-" .

„domadel: să. aştearnă preşedintelui” rezultatul
"Şi al erogaţiunei .cu

banii

_" transpună eroriei -arhidiecesane. :
ÎN
Pre -lângă acest ratiociniu hebdomadal

manipulantele

„membri

tipografiei să dea în

comisionali și

venitului

prisosiţi, ca de aici să se.
a
va fi

a
datoriu

scris menţionaţilor

președ,ntelui suma preliminală .

a speselor, care are a se faceîn decurgerea săptămânii
.
viitoare, pentru -lipsele - tipografiei, 'adecă.. eumpăra
rea:

hârtiei-sau a altor lucruri necesare, ..

1.

"Pentru astfel:de fatigiuși serviţiu las acestor membri
* -

comisionali un honorariu anual: de .câte o. sută de
fio-

rini v, a., care cu timpul se va

putea

mări după: împrejurări, cu 'previa aprobare'a sinodului
. anual '-arhidiecesan, .
e ce
d
a

.

„Averea banală şi hârtiile realitățllor tipografiei
arhi-*diecesane, să se : ţină
la -eforia arhidiecesană, în lada”.
-„ XVertheimiană, care va raporta .sinod
--anual
ulu
-arhii diecesan ȘI Comisiunii administrative
a tipografiei. de
câte ori va cere trebuinţa,
|

»

.

.

_

o

-

E

,
DE

-

000

i.

_“ Spre aducerea unei hotărâri. valide se .va cere pre-zenţa cel puţin a -patri-..membri; a fiscalului “și .a sei

Da

... cretariului.

pi

e

2

: „Să se facă cu finea fiecărui. an un preliminariu mo- .- se va putea .împărţi între .văma;:
tivat. despre'.sucare
_ “duvele preotese - sărace. ,şi în această: afacere. să se .
urmeze

"

modul. de mine: practicat,

parte a

așa încât.o

prisosului anual să:se .pună la, capital spre. înmulțire.

Din prisosința averii acestei fundaţiuni. tipografice,
“nu se -'va putea da la. privaţi: nici un împrumut, ci
_aceea'are 'a-se pune în casa.de păstrare sau, după împrejuzări, a se îmbrăca.în obligaţii” de despăgubirea

11:

pământului,-ori în ale drumului de fer din patrie.

-„ Recomand comisiunii - administrative a susținea jur„nalul „Telegraful Români, ca organ al “mitropoliei şi
:
" arhiepiscopiei noastre în modul “cel până acum redigiat,

'si totodată a lăsa. în postul de redactor pre d. Nicolau:
Cristea până îi va plăcea, aşijderea a lăsa şi: pe Georgiu

|

>

pentru

manipulant

de

-- Simon în postul său

documen-.

şi” dextefitate în. acest post şi a-i da
tata-sa fidelitate
mâncare în

— leaţă anuală de: două sute fiorini .v. a. şi_seminariu, gâiace. când o-ar perde; atunci leafa. anuală a.,şi ajungând la
_--_ “să i se dea de cinci” sute fiorini v.
de trei, sute
-- -. Bătrâneţe, 'să.i-se dea pensiune anuală
ţină strâns”
se
ă
rativă.s
forini v. a,. Comisiunea administ
_

bani gatâă,
"-""de praxa'-mea, a nu da cărţi “nimănui fără
ulantele .
manip
;
către
să 'se observe..și de

.

,

şi aceasta
Gergiu. Simon. ' Atunci se

a

înţelege” de. sine, că. comi- .

ădministrativă a tipografiei. arhidiecesane - este

siune
ive. pentru atace-—"-ân. drept a-şi face unele reguli : direct
ului anual

să ,le aştearnă - sinod
rile sale,. însă acelea
să le pună
și aprobându-se
ere,
reved
spre
san
__ “arhidiece
Ii
e
e
“în lucrare;
*
a
tivă
istra
admin
iunea
comis
ca
,
mai doresc
„-. Incfine”
câte
mele,
- “tipografiei să “ susțină toate 'dispoziţiunile în -scris sau
“am dispus eu ca .tondatorele tipografiei,
”
esoral.de la gim- .
“cu wiu graiu, în favorul corpului: prof
p
tra
Dai

-

„-

.

_

-

-

.

:

pt

„2
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;

naziul nostru: mare, de- naţiurieă şi religiea noastră

din
„- Brașov, şi.în a celui al direcțiunii. :gimnaziului
mare
- "de.confesiunea evanghelico-augsburgică din
Sibiiu şi
acele a le estinde şi asupra gimnaziului nostru
N,
mic
> din Brad în Zarand, şi asupra altor asemenea
institute
de religiea

şi

națiunea

. noastră,

Care

cu

timp

se vor
înființa. Apoi toate opurile: mele
literare
să se consi:
dere de proprietatea tipografiei arhidiec
esaneşi după
- împrejurări
să se retipărească în favorul aceștui institu
t. |
V. Decoraţiunile mele -de ordine dimpreună
cu cărțile. lor de statute, 'consistoriul arhidieces
an bisericesc:
să le trămită la-înaltul ministeriu inter
n--regesc ungu:
resc cu rugare acele a-le transpune cancelarie
i lor res- .
„pective împărăteşti la. Viena, 'iară diplomele
să se con- ,
„serve în bibliotecă.
N
Ioa
a
*
VI. Din averea mea să se plătească:
-.
_Q) duhovnicului meu ieromonah Gher
man două sute
fiorini v. a. în bani gata;
.i:
N
Da
0)

medicilor mei “dr. Szabo și'dr.

fiorini v. a: în bani gata;

N

Werner câte 250

e
C) domesticului meu Simon, Stoianov
ici 2.400 -fiorini v. a, în bani gata ;
ei
d). servitorului meu Vasiliu “Tri
fon, dacă va fi în
„Serviciul meu până Ia moartea
mea, plata lui "anuală
pe trei ani.în bani gața;
a
€) celorlalți “servitori: şi ser
vitoare plata lor pe.. un
an în bani gata;
e
Pa
-Ț) de sine se” înţelege că toți.
servitorii mei au să
primească din' averea mea
, 'afară -de legatele. sus
ex-..
puse, încă şi lefile lor ce
le: convin lor 'până în ziua
„„.mMorţii mele,
a
a
VII. Las biserizii rioastre
i mari 'din opidul RăŞinari 4.000 fiorini v. a, în cele
facerea şi Conservarea : crip obligaţiuni de Stat,. pentru tei” mele, care leg - şi
acest caz să-| capete, când
la
a-şi zidi eu-în viaţă criptaat
mea.
VIII. Din averea. mea

mălestrilor reședinței melesă se plătească raţiociniele .
şi cheltuelile tunebrali.
*

„269
_IX. Prin? urmare. toată 'averea
pune

moarte,.va

după

consta

mea,

ce se va. com-

din suma

banilor; ceea .

ce va prisosi .după depurarea acestor legate şi chel-.
tmeli, şi are a constitui fundaţiunea mea, precum în punctul IlIal diatei mele acesteia am expus, spre

scopuri: bisericești,
codicilul

meu

din

a

şcolare şi filantropice.

aci. scrise, şi

X. Toate

anul

în

cele ce sunt însemnate

1867

şi se, păstrează

la eforia

archidiecesană coprind hotărârile mele ultime şi le în-

credinţez acele spre eteptuire celor chemaţi de lege şi
“. canoane, căci'eu am dispus toate fiindu-mi Dumnezeu
.
cercetătoriu şi: povăţuitoriu, Amin.
mine!
cu
şi
toţi
cu
fie
să.
“Dumnezeu
_—

“Sibiu, 1. August 1871..

(LS)

:

a.

A

Andreiu baron de Șaguna m. p.

-

"*

archiepiscop.şi mitropolit.

E

NI Popea;Andreiu Baron de Şaguria;ţSibiiu 1879, pp. 118-185
re

XI,

e lui Şaguna
de nobleţale
-- Iscălitura şi insigniile

ata

Da

E
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.
Rostirile Divanului ad-hoc
din Moldova în pri- |
i
"".Vinţa bisericii. i
1: „Autocefalia bisericească -a MoldoRomâniei ; biserica ei e fiică și: mem

bru

"cești şi apostolice biserici

'a unei :sfinte şi :soborni-

de Răsărit, al cărei cap șI,

„ începător este Domnul și Dum
nezeul nostru lisus Hris„tos, mărturiseşte şi păzeşte
fără schimbare toate dog- „ mele și sfintels canoane apos
toli
.7.-Şi” toate sfintele... tradiţii, con ce şi "sinodale, precum |
formându-se”în totul cu

credința -biserieii - Răsăritului, pent
ru care şi pe viitor,
la caz-de nevoie, pentru. păst
rarea unităţii credinţei,
când sfântul: Sinod va: găsi
de cuviinţă, 'să se poată.
„. „Consulta în dogme cu bise
"7.

„2. Organizărea

rica “ecumenică.

învățăturilor

o

clericale într'un mod ca
"atât preoțimea monahală,cât
și
cea mireană să po„ _sede „cunoștințele claselor
filozofice şi teologice.
„9. Organizarea monahismului.
după nişte icondiţii fo„. Aositoare statului 'şi religiei,
nOane,

potrivit

și cu . sfintele! ca-

J
_ 4. Inaintările în funcţiile 'şi ranguril aa
e. bisericeşti să
„fie bazate pe erudiție Şi moralitate,
dovedite prin acte
„Şi merite vederate, -....
SR

"5. Potrivit sfintelor canoan
e şi. drepturilor
„ab antiquo şi legii
fun
"+

clerului. -

tropoliţilor şi episcopil damentale a țării, alegerea mior-va urma a se. tace
„Narea obştească a țării
prin adu„Statului. Aceasta adunarşi se va * întări “de „către şeful e „Va,fi

formată de către de. .
Putaţii-legislativei, sinodul
şi
rep
res
entanții extraordinari
ai clerului monahal:şi
mirean din fiecăre ținut
hiei văduve. -.
a eparina
,7
6" Toţi servitorii:
i

bisericii, fază: osebire,_ VOr fi „iaţi; ei vor avea acel
salaeaşi
cetățeni în cuprinderea ! drepturi politice” ca: şi ceilalți
de către. adunările, întrunlegii electorale ce se -va vota:
ite ale. ambelor. principa
te,

+

,

E

..

.

_

—

o

e

a

Ă

- Pământul, ce după. regulamentul organic: este dat
parohilor sătești, li se va da și în “viitor, bine înițele-.
gându-se. că odată ce se fixa salatiul într'un' chip în_:
“ destulător: pentru preoții sătești, se va. ridica d'asupra |.
proprietarilor sarcina ce îi privește astăzi pentru în-.. treţinerea preoților sătești, lăsându-se la dispoziţia paro__hilor numai casele şi grădinile stăpânite azi de tagmele
bisericii. Șalariul' şi celelalte foloase “materiale, ce se.
vor asigura. clerului . dela parohiile ortodoxe, se vor!
.
şi clerului dela parohiile catolice.
recunoaște
măal
şi
cât
ilor,
episcopi
al
atât
clerical
7. Fondul
_*
“năstirilor fără

osebire,

al 'schiturilor,

cât şi al-/biseri-

cilor de .mir, va forma o singură.casă administrată de
departamentul averilor bisericeşti. Sub. nici un cuvânt .
" egumenii mânăstirilor nu vor mai putea. ține pe seama .
lor moșii, ca pe -viitor.să nu aibă a se- ocupa decât
„de îndepliriirea înaltei misii spirituale, care le este: în- .
credințată.' Budgetul cheltuelilor de peste an se va face
"|
către Sinod şi. Ministrul cultelor, şi ca toate sămile

de

»

caselor

publice,

— gislative; După.

fi supus - controlului

-va

îndestularea „trebuinţelor

„adunării

le:

bisericeşti şi

.-

-

a salariului servitorilor. spirituali, prisosul veniturilor
„publice
se va întrebuința întru sporirea învățăturilor
recuiu
„princip
publică,
"şi alte așezăminte de bineface
ocârpentru
legea
din
c,
lit.
>. “moscut "şi prin art $
Na
- muitealaverilor mânăstirești. ! .-e statului de
şcoalel
toate
în
religie
de
le
Catedre
__8,
private “să fie
prin târguri și sate precum “şi în.cele

“ținute'de.

a

pregți

. pentru episcopii,
9. Aşezămintele speciale şi: statele
de mir şi alte
biserici
.
i,
dicasteri
:
_" mânăstiri, 'seminarii,
.se vor. proiecta de sf. Sinod însă institute bisericeşti:
,
a avea'putere de legi vor trebui a.fi întărite
pentru

şi

și anume

de. guvernământ

acele

de natură admi-",

.
:acele:de nacistrativă se” vor supune şefului statului, mai
întâiu de.

_tură legiuitoare se vor desbate
mea.

-

.

şi vota

pa:

Daci

"872

:

.

_

,

“ adunarea legislativă și apoi, ca oric
e altă lege 'se vor
supune Domnitorului:

.
„10. Egumenii tuturor _mânăstirilo
r. din ţară, precum
și rectorii seminariilor
făr: osebire, să nu fie dintre
străini, nici dintre acei cari
în viitor s'ar. hirotonisi în
străinătate fără

autorizația bise i din, ţară,
. : e
11. Toate bisericile şi mânăstirrici
ile din ţară să 'atâtne
de jurisdicțiiinea episcopilor

eparhioți respectivi în în-

- 12: Nimeni din tagma bis
ericească
damnat, nici” destituit,- fără
o judecată

legi şi canoane.

să nu “fie conprealabilă după

a

e
z
e
13. Mitropoliţii şi “episcopii Ese
din membrii clerului. monahal, vor: alege în-viitor
dela can:
didaţi nu numai virtuțile, şi. cond . cerându-,. se
ițiile spirituale, cerute de sfintele canoane, ci
şi erudiția
|
14. Regularea cestiunii mânăst teologică,
irilor: închinate locurilor Sfinte, ca'.o Cestiu
ne ce

este cu totul “de compe
.
deslega, A după .- rezervel
e ce ! adunarea.
a făcut în şedinţa din
3 Oct

tenț. a

E

m.
țării.
de

ao

ad-hoc
ombrie ; (protocol:
5) este păstrată. viitorulu
i guvernământ al țării
“Plina sa autonomie.
în: de-“
.
Î
i
N. Dobrescu, Studii
Bucureşti,

4905,

de Istoria bisericii române contim
porane. |

Pp. 93-95).

DID,
MI
„ Tomosul autocetaliei biseri
cii ortodo
"Ga

traducere românească).

„In numele Tatălui şi al Fiului
şi al
„Nimeni NU.

2”
xe române,
-.

5

sfântulu

i: Duh.
poate spune altă temeli
e“
zica marele
al -neamurilor, „decât
- cea așezată care
Christos<.. Deci. pe:
este

d Apostol

lisus

această :

a.şi singură, tare
temelie fiind „totdeaunun
a așezată . biserica
lui Christos, cea. una,
efântă, cato

ȘI - neclătită'

-. Servă .nedesolubilă
unitatea
-

dă

lică şi apostolică,
credințşi întru legătura: condra.
N

7
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7

gostei. Și astfel acsastă unitate! rămânând neatinsă şi
neclătită în toate veacurile,. afacerile de administraţie
eclesiastică şi de ordinea demnităţilor se pot modifica
-. în vedere cu .poziţiunea țărilor. De, aceea şi prea sânta.
“ marea lui. Christos biserică, aprobând, cu toată. bunăvoința şi recunoscând cu : “duhul păcei și al dragostei
schimbările necesare administraţiunei duhovniceşti din
sfintele biserici locale, le binecu'intează şi le hotărăște
spre mai bună zidirea comunităţii credincioşilor.
Şi fiindcă înalt prea sfințitul. şi prea stimatul mitropolit

at Ungrovlahiei D.

Callinic, în urmarea

motivelor -

pe atât de „drepte, pe cât de legitime, în. numele sfântului - Sinod a! prea sfinţiților arhierei ai României și .
„cu consimțimântul Regelui României şi al guvernului
său

-

regal,

a. cerut dela

biserica

noastră, prin

epistola

_ înaintată şi recomandată prin ministrul cultelor şi instrucţiunii publice a: României. D. Dimitrie Sturdza, bi- |
necuvântarea” şi recunoaşterea bisericii regatului Ro-"
- i mâniei.

ca autocefală,

—. smerenia

noastră „a primit

,

această cerere şi: dorință : ca dreaptă şi: contormă . cu
- aşezămintele bisericești. Aşa dar. după ce am deliberat
”.. cu sfântul -Sinod cel de pe lângă noi al prea. iubiţilor.

- noştri frați în sfântul . Duh şi coliturghisitori, declarăm

că biserica ortodoxă din România să fie şi să zică și
“să se recunoască de toţi neatârnată şi. autocefală, ad- mhinisțrându se : de propriul

.

și sfântul său Şinod având

„de preşedinte pe înalt prea 'sfințitul și prea stimatul .:
mitropolit ăl . Urgtovlabhiei și . primat - al komâniei cel”
după vremi, .nerecunoscând în propria
- traţiune internă, nici o altă autoritate

sa adminis-.
bisericească, -

fără numai pe. capul -biserici ortodoxe
celei una,
sfântă,. catolică - şi apostolică : pre Mântuitorul Dumnezeu-omul carele

este: singura

- temelie. şi

piatra. cea

“din capul, unghiului şi întâiul-şi supremul: şi veşnicul
arhiereu şi” arhipăstor. Și. aşa biserica ortodoxă -a
regatului

României

-cea din-capul

. fiind

tare. întemeiată

pe „piatra

unghiului, a. credinței noastre și. pe în:

văţătura cea sănătoasă pre care ne-a transmis-0
nouă |
- părinţii 'neatinsă şi; fără inovaţiuneyo recunoaște
m prin acest

sfânt patriarihicesc.și sinodal. Tom: autocefală și
"et Sinod frate în Christos prea iubit bucurând
u-sede
„de sine administrată întru toate Şi proclamăm pe
sfântul

,

toate prerogativele şi de toate drepturile
chiriarhicești,
inerinte "unei biserici autocefale ; în cât
în toată po„doaba bisericească ordinea. şi în toate
celelalte ico-

- nomii

de sine

bisericeşti să se administreze
neîmpiedecată

- Cu tradaţiunea. continuă

şi în

Şi.să se.conducă

toată. libertatea,

conform

şi neîntreruptă a, bisericii ca„tolice “ortodoxe şi tot astfel:să se cuno
ascăde :către
celelate: biserici ortodoxe
ale Universului şi să se nu-"
mească cu numel
e sfântului Sinod al bisericii

-

iRomân

iei.
„Dar pentru ca legătura unirii duhovniceşti
şi
relaţiu
nea
> Sfinte

lor . lui. Dumnezbiseri
euci să rămât
întru toate, fiindcă -ne-am învăţat a păst ă neatinsă ra-unirea Du. hului întru legătura păcii,

7

sfântul sinod al bisericii”
României datorește a pomerii în
Sfintele “sale diptice,
după .tradițiunea veche a sfinţilor
şi purtătorilor de *
Dumnezeu părinți pe prea sfântul patri
pre ceilalți patriarhi - precum.şi pre toatearh “ecumenic, „bisericile lui
.
Dumnezeu - ortodoxe şi să se înțel
eagă direct cu. prea
|
sfântul patriarh ecumenic,
cu ceialalți: patriarhi şi cu
toate sfintele lui Dumnezeu biser
ici ortodoxeîn „toate
cestiunile. importante "canonice
şi " dogmatice - Cate au trebuință deo chibzuire mai „general
ă, ' după sfântul :
"“obiceiiu al părinţilor păstrat
de la început.
Deasemenea
este în drept
„ Sfânta noastră 'mamă biserica-a a luicere și.a primi dela Christos toate câte
Sunt în drept a cere și a primi
dela dânsa și celelalte
biserici autocefale, 'Iar preşedin
tele sfântului Sinod al
„bisericii -României, la instalarea
!
'

Bramatele Sinodale necesare către sa datorește, a trimite
prea Sfinţitul patriarh
ecumenic. 'şi-către ceilalți

prea sfinţiţi patriarhi, precum.
„ Şi către toate bisericile ort
odoxe autocetale ; de asemen
ea
şi el este în drept aprimi.
aceleași dela acestea. Pen
tru
e

.

.

pa

.

-

”

-

-

-
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, toate” acestea sfânta şi marea. . noastră biserică a lui
Christos binecuvântăază din . adâncul sufletului pre iubita sa soră în Christos, bisericajautocefală a României
“chiamă

în

abondenţă asupra

piosului popor, celui din

- păzitul de Dumnezeu regat a! României, sfintele daruri
şi barurile din - isvoarele cele, nesecate ale Părintelui
ceresc, invocând atât. pentru dânșii cât şi pentru fiii
„lor din: neam în neam tot binele şi amândouă mân“tuirile, Iar Dumnezeul păcsi cel ce a: sculat din morţi
pre marele păstor al oilor întru sângele, Testamentului .*“celuii veșnic, pre Domnul nostru lisus, să: desăvârşească
- pre această

sfântă. biserică în tot

lucrul

bun

sprespli-.,

„.nirea voiei lui făcând în ea ceeace este: plăcut înaintea
lisus. Christos, €căruia se. cuvine

„lui prin

mărire în veci.

„vecilor - Amin.
In anul mântuirei una .mie opt sute optzeci şi. cinci se
luna Aprilie, incicţionul XUL.
(Urmează sigiliu. patriarhiei. şi. semitătura patriarhului |

şi “membrilor
(Biserica

ortodoxă

a

română

Da

e

si

Sinodului).

anui IX (1)

TIE

XIV.

Tastamentul episcopului

a

Po: „344360:

o

Melchisedec.

lui Duh,
„ln Bumele Tatălui. şi al Fiului şi al sfântu
a creat
care
tă,
părți
nâdes
și
ființă
o:
'de
Treimea cea
le soarte
uce
cond
„toate cele văzute și nevăzute şi
" omenirei! ui Dumnezeu,
lată eu 'robul şi inchinătogul: adevăratul
cugetând la
ului,
Roman
6p
episc
-smeritul Melchisedec,

şi la viaţa cea
ceasul sfârşitului acestei vieţi trecătoare»
ntului, am mormâ
ușa
: nemuritoare ce se începe dela
din viaţa âceasta

mele
„decis ca credinţele şi aspiraţiunile
veşnice,
celei
e
viegii
mit,
trans
le,
să.
trecătoare

a,

E
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în

N

Am

dorit în viaţa mea

desvolta

rea spre bine a.in-.
i stituţiunilor religioasdin
e România,.ce ni le-au transmis
- pietatea

N

şi râvna strămoșilor noştri pentru
cultura în
«telectuală şi morală a Poporulu
i român.
-.:.
Mi-a fost “preţios progresul şi ridi
carea naţiunii din „-. decădereaei. seculară.
..
„„ Am iubi
: t ştiinţa şi pe oamenii devotați ei, am urât
ignoranţa şi pe apărătorii ei. ..: SI
.
|
„Am crezutcă numai "Știința unită i
cu. sentimentul.
adevărat religios“
va ridica. clerul şi biserica noastră
la. înăl

ţimea cuvenită şi la
,
tiința datoriei.
_ Am „crezut că fără culturăconș
"cle
rul
va.
con
tin
uăa rămâne amolrţit şi stăpânit de prej
Şi spre batjocora despotismulu udiţiile vulgare, de viţii
i unor. . ambiţioşi, vani .
şi speculatori: de :cele sfinte ; iar
biserica o instituțiune
moartă, destinată numai:
a acompania pe - morți la
mormânt,
i
i
Ş
Am iubit poporul ŞI am dorit:
îmbunătăţirea soartei
lui. materialiceşte şi moralice
a
_. Am_ privit cu adâncă şte, » :
distrugerea institutelor religioadurerea la 'degradarea și
care fiind
legate. cu. istoria țării şi plansetatestrămoşeşti;
adân
c
în
“spiritul
religios al Poporulu

_țiuni

pentru

i, ar fi putut deveni atâtea
institu-

cultura

“intelectuală,

Poporului - și de aziluri

orfani,

- Cât am

—....

pentru

fost în viaţă -am

„dorinţe ale mele

Za

morală

industrială

a

neputincioși și pentru
po

lucrat în sensul

sufleteşîntr
tiu cât m'au

acestor

ajutat

mijloacele și puterile me
le .
a
Acum depun la altaru.l xpa
”
.
credințe ale mele împreună triei aceste “aspiraţiuni şi.
cu
rodul ostenelelor mele
„din viaţa 'ce '4m parcus
în lum

„Totce am agonisit în cur ea aceasta:
gerea unui serviciu.
"de 45'de ani ca. profesar,
ic
apoi ca episcop, voesc publ
casă
„Servească' după moartea mea
pentru ' desvoltarea inte. lectuală, moralăși reli
gioasă a națiunii mele
„ȘI a bisericii române
în genere ortodoxe în special.
-

e
.

.

“Averea

“una sută

.

e

PAN

Pi

mea. constă

-

în prezent: Î) din

:

capital d

cincizeci. mii (150.000) lei noi în bonuri de

ale. statului şi în scrisuri fonciare. române. Il) O bibliotecă care se coprinde în 8 dulapuri şi se compune din

-;

„cărţi în diferite limbi. III) Arhieraticale, obiecte de gos_podărie
matce

şi mobilierul -casei.
la locul

numit

lul drept al Siretului
cariu,
. amândouă

V) Două

cu o sulă'

cu temnic și casă pentru

făcute

cu

cheltueala

grădini ce posed în oraşul

de
peri. noui -făcute-

Aceste

mine.

de

mea-din

Roman

grădini

ma-

prisănou.

-.
-

cu încă-:

sunt

formate

a doctorului Theodori, cumpărată de .

din fosta grădină

a,

în anul 1886.

mine cu -acte judecătoreşti

„-

IV) O prisacă

Lunca-Vlădicăi aproape

Deci, asupra acestei drepte averi proprie a mea dis-'pun în modul_următoriu a se urmă după moartea mea.
[. Capitâlul

una

de

sută

cincizeci.

mii

iei -

(150.000)

noj. se va asigură într'o bancă din străinătate, unde va
stă în perpeiuitate, spre păstrareşi creştere. Procentele
-de .
anualese vor încasă de. epitropii. aleși şi numiţi

“mine, şi cari se vor succede în-modul cum se va arătă

a

mai jos.

D

Procentele se vor:întrebuinţă astfel:
1000 (una mie)

lei se.vada

anual unui student român,

ce va aveă dorință să studieze teologia
din

Kiev, şi pe carele îl.

vor alege

în Academia:

epitropil dintre cei

„ mai bnni seminarişti români 'din ţară. După ce întâiul

“ student 'tiimis va. termină “cursul,

epitropia va trimite

cu
_tot acolo -un altul,şi aşă va urmă în perpetuitate,
-.
lipsească
să-nu
- aceiaş rândueală, ca cu modul acesta

cunoştinniciodată în ţară noastră bărbaţi instruiți în limba
slade
cunoscători
şi
bisericeşti,
şi
ţele teologice

și a
vonă, care secole a fost limba bisericii . române neşurme
lăsat
a
ŞI
nostru,
din trecutul
“actelorîn publice
"- __terse
limba şi literatura noastră naţională și biseri-

„

|
la Kiev,
cească, Tinerii ce se vor trimite spre învăţătură
.
..epitropia
și
Academiei
internatul
fie. aşezaţi în

„..dorese să

r

|

p

i

8
„va

plăti costul

internătului.

„Restul din

da studentului. în două rate,

"500

(cinci

sute)

.

lei se va

1000

lei.se

cc.

da

anual:

va

:

ierodiacon

ului
"Isidor -Bușilă, arhidiaconul "meu, cât va
trăică
, răs„Plătire din partea mea, pentru iubirea
lui către mine,
pentru devotamentul său “către biserică,
şi pentru-marea
"lui iubire de activitatea: gospodărească,
-:
- 600 (şase sute) “lei se: va da' pe: fiecare. -._
an surorei
» mele Elena Popescu văduvă, câtva trăi,
- -:
"800 (trei. sute) se va da anual suror
ei'“mele Suzana
Ștefănescu
, cât. va trăi...
procentelor” anuale

„Restul

ziție -a epitropilor,

pe

testament
fără. ,ca

aaa
se. lasă: în deplina

dlspo-

cari eu îi instituesc prin acest:

cineva. să aibă drept a le cere vre-o
socoteală,
Ie
a
Epitropi esecutori ai testamentului meu las pe
fratele
meu. arhim

andritul Ieronim Ştefănescu 'şi-pe
. domnul
Mandinescu, cari “amândoi,în curg
ere de mai

- Vasile

„ - multe zecimi de

„cu

âni, m'au

toată dragostea, buna

însoţit în : serviciile

credință

şi

: -:

năele,

conștiențiozitate,

și căro
'le 'sunt.
ra
dator să “le las desp
cută amintire de prieten adevărat, -. re” mine o plă. -.
“Ei vor
Precuu

dinele ce

primi procentele anuale şi le vor între
buință,

s'a zis

mai

sjis. Ei vor

posed în orașul

stăpâni

Roman,

. Posesiune eu le am încredinţat lor.

casele

cu Bră-

ale_-căror:
acte de

N
„Yor îngriji de buna stare a: acestor a
vor stăpâni fără nici un amestec strein proprietăți și “le
din partea oricui. Ei, dacă vor 'Voi,.
vor puteă să locuească
în casele mele,

ca întru ale lor: proprifără
i, a

închiria vrodată la;
“Particulari, Una din odăițele cele lemici:
se rezervă pentru locuinţa
ierodiaconului. Buşilă,
dacă va voi să locuiască acolo, până

la

moartea

sa,

Ra
II. Biblioteca mea, precum: am
şată în 8 dulapuri: şise compune zis mai sus, este așe-:
din: Cărțiîn diferite
limbi, o hărăzesc. Acad

emiei
ne. Pentru -aceea epitropii mei testamentari,. după româ
moartea mea, vor trimite,
i

a

-

E

N

”

ICI

:

_.

-
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„ Academei un inventariu de acele cărţi, cu poftire-de aregulă transportarea -lor la Bucureşti şi așezarea; lor în
localul Academiei.

“ *

bisericesc

„ Cărţile privitoare -la serviciul

şi cele de

: cântări bisericeşti,să se păstrezela casele mele întrun

deosebit dulap, pentru: capela ce 'cu timpul va fi.în-.
ființată acolo. Exemplarele de cărți lucrate şi tipărite
de mine şi care încă nu s'au distribuit, le pun la dis-

regulă cu ele,o cumva
care va LS
ia epitropiei, Sa

poziţ
“de: cuviinţă:

crede

Colecţiunea mea: de monede vechi, care se compune |
de aur, de ase:
din '95' bucăţi_de” aramă, de argint,

menea. le las

care

române, pentru

Academiei

-

la inven-

“+ariul. bibliotecii, epitropia va adăogi şi uni inventariu'
„de acele monede şi-l.-va inaintă Academiei odată cu
Da
-inventariul' bibliotecii.
- *Materialul :adunat de mine penrtu istoria bisericii
“naastre române ortodoxe, precum . şi corespondenţele
mele particulare, care. sunt cuprinse în mai-multe volume, împărţite 'pe ani, precum şi manuscrisele lucră- rilor mele literare, le las în păstrarea epitropiei, până

când se va ivi un

bărbat învăţat, cu iubire de' religie,

noastre, şi Va voi şi va
ţării tul
de biserică. şi de 'trecu
Ele „se vor păstră
comtn.
binele
spre
şti să le-utilizeze:
sub pecetea..
Incuiat,
dulap.
într'un
“pentru totdeauna

epitropiei.' ::

,

-I1].

-

. cu
impreună
d

ta

:

mele,
Arhieraticalele.-

j

englopionul
o.

(.

tul. tuturor. Ruşilor
". împărătesc, hărăzit mie de împăratul,
Alexandru al:
odoxii,
ort
i
'toate
al
ctor
prote
l
înaltu
și
ani a servi'de
inci
'c
şi
eci
ia
.a' douăz
AV
Jllelea, cu ocaz
Romapiei.
episco
c
es
hărăz
le
,
eresc
Ciului meu 'arhi
sc.
ţiuhărăze
decora
nului, De asemenea tot episcopiei
area
icoanelor
ia
decor
spre
şi:
nile mele spre păstrare
:,
.
„zile de sărbători...

afară de pu- -- 2
_”*" Mobilierul: din casele: episco pale. carel: eepisc
opiei,. este. d
-ţine obiecte, prevăzute în .catagrafia
mobilă cu le.
ietate a mea, va servi spre a se
propr

,

.

.

a

e

„!

a.

s.

e

>
casele mele
și numai

-

E
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proprii

restul

.

va

din

haihele mele şi diferite

a.

Roman,

'rămâneă

-

,

menționate - mai sus,. .

episcopiei.

Casa:

de fier,

obiecte gospodărești, precum : -

vase de cuhne; de sofragerie, vase cu.
vin și deșerte,
"ce nu sunt trecute în. catagrafia episcopiei,
şi sare sunt
> proprietatea
mea ”le pun' la dispoziţia epitropilor numiţi
„de mine, ârătați mai sus,
CR
Un baston legat cu aur şi împodobit cu
pietre pre-

ţioase,. 'carele a fost făcut de episcopul
Veniamin Ro-seti, apoi ajuns în posesiunea urmașului
său episcopul

Isaia Vicol, ai căruia Clironomi .mi 1 au:
hărăzit mie,
eu la rândul -meu.'îl las. episcopiei, pentru
care,
el, ca și
„> celelalte obiecte hărăzita de mine,-se_va
trece“ în cata“ grafia” episcopiei. Alte două bastoane”

Şi poleite,

legate” cu argin
se .vor da spre pomenire la doi arhierei, cet

vor “participă la ?nmormântarea mea,
e
e
IV. Prisaca, ca una sută matce, situată
la locul numit
Lunca

-

Vlădicăi, cu temnic şi cu case
-- amândouă făcute de mine. din nou, o pentru prisăcariu.
las la dispoziţia
epitropiei, care va dispune de ea după.
„„că.e mai bine. Prisaca aceasta, împreună cum va: crede
cu altele ce
—: nu mai există, a fost cândva a episc
opiei, dar Ministrul
de culte,

cu ocazia luării averilor bisericeşti,
o a vândut.
prin mezat şi o a-cumpărat prea sfinți
tul Atanasie, loco- *
tenentul=de atunci al episcopiei de
Roman. împreună |
“cu toate ştiubeile”te se păstrau la
episc
opie. Când prea
„— Sânţitul Atanasie s'a retras de
-1a.
episc
opie, . a vândut
„acea prisacă fratelui meu, proto
iereul judeţului, Vasile
" Ș tefănescu (acum

arhiereu! Valer
-dut-o mie în anul 1879,. când ian). Acesta mi-a vân-.
„Roman. Dacă epitropia va crede,am .venit ca episcop. la
că e mai avantagios
a vinde” prisaca, atunci. banii:
ce
se vor încasă din
Vânzare, se. vor adăogă la capital
şi se va depune acolo.
|

unde va fi și celălalt capital.
-„V. Dorinţa

-

„i.

„Mea este, ca
„. “Roman, menţionată “mai „Sus, pe proprietatea mea din
_„ 08, mine 'se va spori îndeajuns, după ce- capitalul lăsat!
să se înfiinţeze o insti>

4

.

tuțiune de educarea copiilor mici ai poporului -romaștaa,..
e:
O
cu alte cuvinte.o grădină de copii.

-

Spre acest. sfârşit chiar epitropii actuali—dacă Dum-:
nezeul le va prelungi viaţa,şi :capitalul va fi produs...

mijloacele necesare—vor construi o

casă.- pentru

gră=

dina de copii; într'o parte a locului, unde vor crede”
mai nimerit, sau vor cumpără un local în vecinătate o
i
. cu proprietatea mea.
“Cu timpul, sporindu-se capitalul îndeajuns, epitropii
vor înființa pe proprietatea mea şi o şcoală de cântări
bisericeşti, pentru formarea cântăreților trebuitori pe.
la bisericele din comunele urbane și “rurale. Copiii ce
se vor primi în această şcoală, -vor fi dintre. săraci şi

„orfani,
:

mai

ales

dela ţară,

Condiţiunile . de admitere

vor" fi: atestat de finirea claselor primare, şi dispoziţie
. a deveni buni cântăreţi. Ei vor fi internaţi
naturalăde.
având hrană, înibrăcăminte, locuinţă, încălzire şi luminare. de la epitropia casei. Se înțelege, că spre acest
” sfirşit epitropia va. pregăti mai întâiu - încăperile nece- .

i
sare. acestei instituţiuni. „Fiindcă 'epitropia instituită. de mine,

o
i
cași capitalul

ţii,şi
pus la dispoziţiunea ei, du caracteru perpetuită
fiecare
pe
treptat
- capitalul are. perspectiva de a creşte
va mărgini _
"an, apoi activitatea. epitropilor viitori nu se

testa. ...
numai la înstituţiunile arătate de 'mine în acestcând_cu .

ment, ci rămâne .și'lor dreptul.
- trecerea timpului, „mijloacele vor
îmbunătăţiri de interes public şi
turii bisericeşti, Voi' aminti, aici

de iniţiativă,
permite, a face şi alte
pentru . înflorirea cul- -;
câteva exemple : tipă-

unei capele :
rirea cărţilor, de cântări bisericeşti, zidirea
la ser-,
cântări
de

pentru exercitarea; elevilor din şcoala

publice,
"viciile bisericeşti, şi. alte binefaceri

motivate de

|
_ :..
sentimente creştineşti.
.
binefacere,
scop.de
acestui.
urmărirea
și.
_ In, adăsțarea.
lui în „VIitoriu, impuțer- |
pentru

'

perpetuarea

-şi
precum
ca şi ei la rândul
_“nicese pe epitropii numiţi de. mine,
prin bună înțelor, încă fiind în viață să-şi numească
.
A

legere între' ei pe succesorii
lor, alți doi epitropi, dintre
oamenii cei mai oneşti şi mai siguri de. buna
condu:!

“cere.a moștenirii
ce li.se' va încredinţă. , Acei

epitropi
x “i Suzcesori vor intră în administrație, îndată ce- amândoi
-"
Sau

unul

din

epitropii. anteriîşi
ori
vor

fi sfârși

“lor pe acest pământ,. Se înțelege : că numai t 'cariera
. moartea
“unuia sau amândoror “ epitropilor! anteriori,
dă drept
„unuia seu amândoror epitropilor. succ
esor'de
i a intră
în drepturile.de epitropi. .
e
-„ Epitropii. anteriori „Vor: .desemnă -încă
de timpuriu
prin un anume prescript-verbal, care.
se va păstră la.
"acta epitropiei,. pe. epitropii lor::succe
sori şi aceasta,
"li. se va face cunoscut atât lor,
cât şi tribunalului local,. ' spre ştiinţă și regulă. Deasemenea.
epitropii actuali
vor aducela cunoștința localului, undă”
este “capitalul
plasat,pe: succesorii

Și aceia la rândul

.

lor în epitropie, pentru.
ca

'să poată

lot primi procentele în regulă.

Hotărăsc ca epitropii succesori ai celor instit uiți de
„mine. prin acest

'testament să fie, dacă - Dumnezeu
îi
"va ţineă în viaţă, fratele meu:
prea -sfinţitul Valerian .
Râmniceanul

|

şi' prea sfințitul Ioanichie Bacaoanul,
pe
care i-am iubit și stimat 'pentru frum
oasele lor calități
- personale. devotate bisericii. şi” binel
ui public, . „- =
Epitropii vor ţineă „conturi regulate.
de încasări: şi
- „e cheltueli, pentru a putea. totd
eauna răspunde Ia

orice calomnii din. partea. rău voito

rilor, cari nu vor
„ Hpsi niciodată în țara noastră.
!.
- si
Epitropii vor îngriji de. buna între
ținere a propriatăţii şi a caselor, precum şi a insti
tuțiunilor de binefacere, ce se vor "înfiinţă acolo
cu
timpul. Institutul
„de copii se va întreţineă, part
e din -fondul meu, parte
din taxele, ce Yor “plăti părinţii
cu. avere. Cei. săragi vor fi primiţi gratis. Regulamen
tul
pentru. acest institut.
va
fi acelaş,

Boscute

şi

caşi la alte institute

aprobate.

de telul

acesta, recg-

de guvern. Pentru Organizar
ea
Şcoalei de cântări, când. ace
ea se va puteă înființă,
N

Y

083

Le

>

epitropii vor. lucră
în înţelegere cu prea stințitul episcop |

“local
„.

al timpului.

o

Dacă vreodinioară

.

vreo autoritate, fie comunală ju-"

7.

deţeană, sau statul, s'ar încercă a strică dania şi:așe.
zarea mea pentru institutele de binefacere amintite mai .
sus, atunci

“tatea mea

epitropii
vor

fl în drept

destinată. pentru

= ce. se vor” dobândi

a vinde

binefaceri

prin vânzare,se

“pitalul- asigurat la bancă În

vor

.proprie-

publice; banii
adăogi la ca.

asemenea . caz nenorocit

"şi inmoral, capitalul bănesc. va continuă-a se admi- :
" “nistră de epitropii instituiți de'mineşi succedaţi dupre : -

o regula arătată maisuş.

„*..

:..

Sci

|

Epitropii vor întrebuință-veniturile capitalului la alte
>.
_binetaceri publice, câre sar crede mai' puţin amenințate DIR

de rău-voitori.

Eu nu. sunt:nimărui dator, nici am a luă dela alții .vreun înscris de datorie al cuiva către mine, acela să

-

cc
“se nimicească.
Rudele-rhele nu. pot avea nici. o pretenţie justă asupra,

averii mele, pedeopărte că .eu n'am clirononisit dela
“nimenea nici o avere,-iară pedealtă- parte pentrucă eu. !
pre rudele mele,

care a mtritat,

le-am

ajutat încă din.

copilăria: lor, îngrijind de instrucţia şi de “educaţia lor,
dar: pe. cei : netrebnici iam respins în -viața mea și: -:
după moarte: : Vocaţiunea -mea “în lumea aceasta nu ... , .

_
:-

-i a fost-ca să muncesc şi să.mă îngrijesc pentru.căpă-,
mea
tuirea-rudelor . mele dupe -trup,ci pentru marea
cei
familie duhovnicească, care este biserica : şi fiii ei

credincioși.

Sufleteasca mea

îngrijire „de această

fa... .

şi după
milie' duhobnicească vreau să se continue
aceea
De
mine.
de,
instituiţi
”- - moartea meă prin; epitropii.
asupra
dumnezeeasca
dreptatea
invoc
cu tot dinadinsul

oricui sar încercă 'să atingă întru ceva aceste dispo-.
mele 7

zițiuni: testamentare ale mele, fle ei dintre rudele
o
trupesti. fie dintre străini.-.
mele. să fie în gră"înmormântării
locul
ca
Dotesc
Mă
din deal, loc, pe grădina
la
mea,
.. “dină la proprietatea
|

.,.
,
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„care îl. voiu destina “eu însumişi unde cu „timpul se
va

construi capela.institutului.- Pe mormânt se va pune
„o lespede de marmură,
cu inscripţia cuvenită,
.
Cheltuelile înmormântării mele, precum şi ale pome.
:
nirilor ânuale în ziua aniverasar
morţii,
ă le va regula
„epitropia,. dacă eu n'aş fi apucat a face. vreo
dispoZiţie amănunţită, în această privință.
|
Acum. adresez - cuvântul meu ultim către " epitropii

instituiţi
de mine Şi către succesorii lor în perpetuitate
_“ și arătânducle motivul ce m'a. îndemnat
la instituirea..

epitropiei în modul arătat prin acest testament.
a
"_„ln timpurile anterioare, în țara noastră, biseri
ca.a
fost depozitara dorințelor și a faptelor pioase care se.
delegau

Pai

>

.

ei de pietatea

publică. -Dar,.

din

nenorocire,

„în- prezent, la noi biserica nu' mai prezintă nici o'ga„ Fanţie pentru încrederea publică în asemenea cestiun
i.
„
Prin odiosul act de spoliare, numit secularizare; ea
a
” devenit săracă -materialiceşte, politiceşte-—sclav
a 'unor -„mifiiştri întitulați „de culte“, cari lipsiţi .de orice
idee
despre înalta menire a bisericii în societate
Şi adesea

ori chiar ei

dușmani ai creștinismului, sau

să ia

bi
sericii şi ultimele resturi de existență materială
şi
de_
independenţă. “Ținută sistematiceşte în ignora
- dusă de un întunecos despotism "egoisticși nță, concapricios,
biserica noastră nu ' prezintă nici o atracți
e pentru

oamenii cugetători,
nici chiar pentru pietatea. cea simplă;
trece

” Va

mult timp

până

biserica română .oameni

ce providența

cu ştiinţă, cu

va ridica în

conştiinţă

de
datorie şi cu zel creştinese cari vor înălța
biserica la.
treapta, pe careo cere a stao naţiune:
creştină, cultă:

şi liberă
- Până
. atunci

unica -speranță

Şi realizare a dorințelor pioase sunt

particulare, care în viaţa lot au

către; biserică

de

conservare

persoariele

dat probe de

oneste

respect

şi devotament . pentru
alte cuvinte“ Persoanele” însuflețite binele comun, cu:
“Dumnezeu şi: către aproape, Aceste de dragoste către
calități doresc eu
ij

ag:
" “ca să fie distincțiunea
- principală

a. viitoriilor epitropi
Daia

:

N

mele.

ai moștenirii

Conduși
de aceste sentimente sfinte, care. consti„ tuesc principiul creştinățăţii, predat nouă în doctfina
cea sfântă a evangheliei Domnului nostru lisus Christos, .
epitropii mei vor îngriji de apărarea și sporirea -fon- ,
dului încredinţat. administrațiunii lor, și vor adăoga,..
“sper, şi ei la rândul

_

lor economiile,

ce vor fi făcut în

viața. lor, pe cât. împrejurările” lor îi vor ierta;—vor
* conduce cu conştienţiozitate și cu frica lui Dumnezeu:
" “institutele, ce treptat se vor înființa pe proprietatea mea
sub administraţia lor, și prin aceasta îşi .vor atrage

binecuvântarea lui Dumnezeu

4
|

şi a creștinilor, cari, vă-:

zând faptele lor cele bune, vor „proslăvi pe. Părintele“
ceresc, şi se vor îndemna
și alții a face bine. aproapelui.

”

-

i

e

a

Epitropii, pentru întreținerea.lor şi a- gospodăriei "
„vor beneficia de suma. ce va. rămânea: din: venit, după

- plata legaturilor arătate -mai . sus. Când. veniturile

vor

spori, epitropii sunt îndreptăţiţi. a reținea.pe seama lor.
“şi a gospodăriei macsimul până 'la - 6000 .de lei. anual,
„din

care: 1000

de

din
„de. lei. fiecăruia

lei pentru gospodărie, iară

câte:2500

epitropi pentru întreţinerea lor.»

.-. Aceasta e ultima: mea voință, declar că

dispoziţiu-..

nile- de mai sus le-am-făcut 'cu-toată libertarea şi
după,o .matură cugetare. Rog pre Dumnezeu, căruia

“ am.-servit-în

viaţa mea

și întru

carele

“pun

în- viața

_- dinţa, dragostea ; şi nădejdea mea

toată cre-

aceasta şi

să devină realitate

- în cea viitoare,ca. dorinţele mele

__ şi să fie apăratede toate uneltirile_satanice, cu “care
lui Christos în această
diavolul se luptă contra bisericii.
_“tume păcătoașă.
.
DCR
E

"Imi

rezerv.dreptul, dacă Dumnezeu

încă viața,să
schimbările,

fac la -acest testament

ce cu timpul le voiu crede

îmi .va prelungi

adăogirile”şi -

mai

nimerite,

am urmat şi cu alte testamente, ce făcusem .precum
mai înainte şi care se nimicesc prin testamentul prezent.
4.

2

N

,

Ie

N

A

î

a,

V

mA
”

/

ai

.

Acest testament S'a scris şi” subscris. cu propria mea.
“mână, în anul mântuirii 1889 Octomvrie 4. De pe el,
se vor scoate două c6pii, adeverite de mine, din care::
"una se va înmână epitropiei,
când

va sosi timpul,

ca.

ea să între. în administraţia "moștenirii -mele ; iară a

a

doua se va înaintă locului, unde se' va
talul meu spre ştiinţă şi regulă. Originalul
ruit și sigilat de .mine, se va înaintă cu o
„"*Fribunalului de Roman, -unde va sta în
sigil, până la moartea mea, când atunci

vă dispecetlui - și aplică, dându-i

depune capi-:
de faţă, şnuanume adresă
păstrare sub
Tribunalul îl!-.

şi publicaţia cerută.

„de-lege.
..Rog pe domnii [udecători ai Tribunaiului de Roman .
_să fie şi ei apărătorii dispoziţiunilor mele, care.nu au .

alt scop decât înmulțirea instituţiunilor

de binefacere -..

în țara noastră,.
„.
RR
„Fie, Doamne, mila “Ta spre noi, precum şi noi: am. -

Rădăjduit întru Tine..
- N
a
Ă
(ss) Episcopul de Roman Melchisedec.
Di
1889,

Octormvrie

Pa

4, Roman.

Ta

i

N

(Din .Rroşura Testamentul P.S. Melchisedec, episcop de Roman.
«+ Bucureşti, 1892 pp. 3-12).
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