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Propunându-ne a da în resumat istoricul Seminariului

din M2* Socola, întăi scolă sistematică

de cultură 'rellgiosă şi naţională. sedla mult iubită de sufletul nemuritorului Metropolit Veniamin

Kostachi, fundatorul

ei, am

socotit că mai înainte

de a întra în expunerea istoricului acestui institot clerieal, care este cel mai vechii în totă

Romănia şi de aceea de o mare importanţă pe.
+ câmpul renascerei n6stre intelectuale. morale şi
;. “aționale, n'ar fi fără interes pentru lectorii

31-46 a cundşte şi timpurile ce ai. precedat
44 ințarea acestui institut de cultură religiosă.

"ales

noştri .

înfiMai

că fundarea ei stă logic în strănsă legătură

cu mica nostră cultură naţională de mai înainte.
Un alt motiv ce ne îndeamnă a trece mai departe în cercetarea. învățământului nostru reli-

gios şi naţional este că unii dintre publicişti,
sub nume ascunse, şi pentru scopuri necunoscute nouă, S'aii încercat de curând a nega Bisericei nostre naţionale serviciile ce ea a a-

dus atât naționalităţei cât şi literaturei române; calomniându-ne Biserica nâstră că ar fi
întrodus în ţară slavismul şi protejat grecismul. De aceia, pe de o parte vom espun
în scurt cum Biserica prin representanții sei ai

cultivat şi susţinut prin

Biserică limba

şi prin urmare prin limbă au sprijinit

româna”; .

nâţiona=.,.,: ș
sr
“a.

—
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demonstra

alta vom

litatea nostră ; ear pe de

Românilor căt de drept judecă atei şi cât de
onest înterpretă faptele istoriei nostre naţionale.

Pentru acest cuvânt vom începe espunerea pe
scurt a învăţământului religios chiar de la timpurile Domnului Vasilie Lupu.
Ne vom servi în
trătarea acestei epoce numai de documente şi probe
şi vom

lua

ca ajutor în parte

şi serierile impor-

tante în acest sujet a D-lui G. Misail, publicate în
Buletinul Instrucţiunei publice din anul 1865
—1866, datorit

Dupre cum
onală

iniţiativei D-lui V. Alex. Ureche.

aproape

î0tă cultura nostră naţi-

şi cartea românească cunoscută de la Vasilie

Vodă pănă la epoca Fanarioţilor s'aii desvoltat și
ati propăşit, mai în tolă vechimea nostră romănească, sub adumbrirea providenţială a sf. nostre
Legi Creştineşti, sub influința ideilor re.igiose,
sub patronagiul direct a Metropoliţilor, Episcopilot

si a unora

tirea şi sprijinul

tratatul

sub adăpos-

ceilalți Clerici,

și moral tot al acestora,

bănesc

de

asemenea

despre tipografii a eruditului

V. Popp)

catalogul

(vedi

din

fapt

de

s'a

tot

acelaş

mai

moderne şi încă

lareu,

vezi

petrecut

şi

pe o treaptă

în

timpurile

mai

însemna-

tă, adică: pe timpul Domnilor Fanarioţi,
1804 câni
cu

alte

s'aii înființat Seminariul

cuvinte tot

Biserica

şi tot

din

pănă la
Socola,

representanții

sei aii sprijinit cultivarea cărţei romănești.
Pentru a precisa mai bine mersul învățămân-

tului religios,

şi național

de la Vasilie Lupu V.V.

până la inființarea Seminariului din M-rea Socola,
vom divide acest timp în doiie epoce: uns, cea
sub Domnii pămănteni, ear adoiia sub Beii de
la Fanar.
Pr

PERIODA
DE

LA

VOEVOD
LUPU
PE TIMPUL

VASILIE

PÂNA

DOMAILOR

FANARIOT j,

IL.
căte

Ori

necredincioşii

lor

izvodi

vor

bizare

idei

că

atheii,

şi

în

adică

mintea
naii

a-

rodus multe servicii literaturei şi naţionalităţei
remânea,
vor
pământeană,
mâne Biserica nostră
totuşi tot-deauna ruşinați şi dovediţi de ră ceredință

în susținerele

cu faptele petrecute

lor, față

Prin acesie acuzări
în istoria neamului nostru.
nedrepte, născocite într'adins şi pe care le aduce
religiei strămoşeşti,

legată

naționalitatea

totdeauna

care

cu

ei

nostră,

nu

aii fost

cugetă

că

lovesc tot atăt de tare şi în naţionahtate pe cât
şi in Biserica

Românilor.

A sepava Naţia de Biserică în timpurile nostre
a tăgădui

ori ce

trecute,

este

trecut,

ca şi cei de astădi,

urme

de

cultură

naţională, datorită Bisericei, este prin urmare a
suspenda ori ce urme de viaţă a naționalitătei. Cine
dar este vrăjmaş Bisericei nostre naționale din
este

Cine batjocureşte şi ridiculează
rică orthodoxă

naţiunei

însăşi.

sf. nostră Bise-

loveşte şi atacă sinul

mumei

ro-

mâne, a Bisericei, ce aii adăpostitîn timpuri grele
și de nevoi, şi ati nutrit cu laptele ei spiritual

şi cultural naționalitatea n6stră. Această mumă,
demnă de respect şi veneraţiune din partea

Romănilor, este Biserica nostră naţională străEa n'aii trâit, în toțiseculii trecuți,
moşască,
separată de naționalitate, în rivalitate cu Statul,

şi nici indiferentă la păsurile Romănilor creştini;

—
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Ea au fost adăpostul nenorociţilor, ajutorul lipsiților. depositul sacru al naţionalităței în împregiurări grele, refugiul asupriţilor. Ea în fine a
fost cultivătorea
nal

dar inimicii
„a

şi conservătorea simțului

şi născătorea

Jiteraturei

religiei

naţionalităței

creștine, aceşti

ca și ai

națio-

naţionale.

Bisericei

Inceteze

nui

păgăni

noastre, de a

mai ponegri Biserica şi ai nega drepturile şi
bine-facerile ce aii produs neamului nostru ; în“ţeleagă

o dată

că lovindu-ne

Religia,

ne loveşte

în sufletul naţionalităței nostre, care este
vată, dezvoltată şi susținută de Biserică.

culti-

Acești fii vitrigi și degenerați, caută cu ori
ce preţa compromite şi degrada Biserica română,
fără se cugete serios că dacă ar putea reuşi a
o calomnia în atâta, în căt acţiunea ei se fie a-

morțită, consecinţa va fi: compromiterea naţionalităței în faţa streinilor, desfrănarea societăței române

bazată

pe

idei

creştine

şi apoi

resturna-

rea, edificiului social de astădi. A! dar tocmaiaceasta şi urmăresc ei, adică înlocuirea Bisericei cu i-

deile lor discrierate; de unde aţoi animalisarea ome-

nirei, predominarea forţei brutale, şi suspendareaa
totă virtutea şi binele admis astădi în societate.
Acesta i programul ce tind anarhiştii a-l realisa şi
la noi. Se nu uităm acâsta! Cum că ceea ce susţiBem noi este adevărat, că nu avansăm cuvinte
numai în combaterile nâstre contra materialiştilor

şi ateiştilor,

mente.

vom

dovedi

cu

probe

şi docu-

De. aceea noi, acestor fă rătăciţi

sericei și

națiune,

le negăm

putinţa

ai Bi-

că posed

simțul de naţionalitate a strămoşilor. pănă când
aruncă şi se încearcă a întretăia adevărul, că
simțul

de religiositate

creștină,

în neamul

nostru

aii servit puternic simțul de naţionalitate şi aii
desvoltat cultura n6stră literară națională.
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Pentru acest scop ne am propus a da şi acum,
ocasional, căte-va dovedi istorice despre patriotismul representanţilor Bisericei nostre din toți
timpii şi a cultivărei literaturei nostre naţionale
prin

Biserică.

de

începem

Să

la

lui.

timpurile

Vasilie Lupu Voevod, ori mai propriii dis ale lui
Varlaam, Metropolitul Moldovei.
Se ştie că acest Domn aii înființat seolă și
tipografie în Monastirea Trei-lerarhi din Iaşi și
ati dotat scola en un venit sigur,

spre

a se per-

petua amintirea lui în veci între Români,
cum

dovedeşte

hisovul

lui Duca

Vodă.

dupre
Dar,

pentru a putea acest Domn să să vealiseze dorinţa
sa, ş'aii luat de asociat pe Metrupolitul Varlaam,

cunoscut prea bine

Românilor

imprimatele sale. (1)
În hrisovul lui Duca Vocă

9. se recunoşte

prin
din

scrierile şi

1678

Februar

feredeul și cu scălă și cu tot ve-

mitul ce este pe ulita Savasti, aprope de Bahlui,
ca aparținând sediei fondate de ctitorit ez, reposatul Vasile Voevod și fiul sei Stefan Voevod etc,

D-lu G. Asachi în broşura:

Chestia învățăturei pub-

lice în principatul Moldovei dice: Ist Domn aă
fundat în Iaşi, la anul 1644 o Academie pe care
aă îndănuit'o cu mari averi nemișcăldre și 0 a-

șeză sub Epitropia Monnstirei

8f. Trei-erarlă..,

Tot el dice pag. 1. Prin urmare limba naţională
alungată din templul învățăturilor publice, în care,
aprâpe de doue secule, nu aă aflat alt adăpost de
cum sub egida Disericei pămăntene, a câruia cler,

matii putut se dea altă sciință

dă cât cea ce în-

suși aveai, adică : celirea cărților
scrierea cu litere cirilice. (1)
(1)

bisericești

și

Metropolitul Varlaam aii lasat posterităţii romănești mai multe
scrieri, care sunt cel mai însemnat material al limbei n6stre.

—
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Cine ai mai ajutorat încă, pe lângă Metropolitul Varlaam. în cultivarea limbei române pe acest Domn, Vasilie Voevod,

de aii fundat

acestă

scoală şi acestă tipografie romănească? Metropolitul român Petru Movilă si eată cum: Vasilie
Popp în disertaţia despre tipografiile româneşti la
pag. 15 dice: „Ear cea mai mare pricină (pentru

„înființarea tipografiei lui Vasilie Lupu) se -vede
„6ă ati fost vestitul acela Petru Moghila, care pe

„acest timp era Arhiepiscop
„evului,

şi Metropolit al Ki-

Haliciului şi a totă Rosia.

„lui Vasilie Vodă

care la pofta

iai trimis tiparul cu tote meş-

Că Mol„teşugmile ce trebue. la tipografie...
„dova ati avut în tote timpurile mulţi barbaţi
„învăţaţi. ... De nu ar fiavut Moldova Metro„poliţi şi Episcopi nu-mai din sinul naţiei sale,
„care lueru este- spre cea mai mare laudă. ce se
„pote găndi, pre lesne se putea, întămpla, ea în
„timpurile cele mai de pe urmă să se stingă
„totă literatura românească în această Provincie.”
Metropolitul Varlaam eată ce zice în prefața,
Cazaniei

sale,

„Presfinţitul

Părintele

Petru Mo-

el impreună cu Vasilie Vodă aă asrărlit din Biserică și Stat
limba :&rbească, înlocuind'o cu încetu cu cea română, el
cel întăi ati predicat poporului Moldovan ereş în în limba
swâmorască, el cel
infiuintele
sectelor

întăi ai combătut în limba
ealvine şi luterane;
el cel

naţională
intăi dar,

între Moldoteni, aă tipărit cărţi romănești șaii lucrat împreună cu Domnul de aii adus de Ja Kiev tipar în ţara
Moldorei (vedi prefața sa la Casanie).
De la el veni următorele scrieri:
1). Casenia imprimată în M-rea Sf. TreăTevarhi la 1643
1h. Respunsurile Metropolitului Varlaam
contra Catihisului Calvinesce de la 1642. "lot din acest timp
mai avem : Caxstea românească de învăţătură la Duminicele
de peste an de Moghilă.
Ewiscop Huşului, şi cele şapte
tajne ale Bisericei de Logofătul Eustatie, precum şi pravila.
cea mare împărătească de Eustaiie Lozotătul.
Constatâm
dar că produsul literar romănese este bisericese cu Metro-

politul eă în trunte şi care produs
siţie cu aserţiunele nefundate

este

i ateilor (edi

cu totul

laxeu).

în o0po-

—[| —

cop
„ghila, ficior de Domn de Moldova, Arhiepis
„Si Metropolit Chievului, Haliciului şi a toată Rosia,

Lupu)
„carele pre pofta, Marică sale (Vasilie Vodă
căte
e
uril
eşug
meşt
„ai trimes tiparul cu tote
trebuesc.“

Aceste cuvinte a le unor barbaţi româri, de
bună credinţă, ar trebui se astupe gura hulitovilor, carii ne lovesc în trecutul nostra
şi naţional ; dar

unde

sinceritate

nui

religios

şi bună

credință în cercetarea faptelor la câte restălmăcini de fapte nu ne putem aştepta! Din acestă tipografie ne aii ramas mai multe
mente din cele mai preţiose în. literatură

monunostră

urmare

monu-

somână, (vezi Popp.
Dimitrie

larcu

pag.

77 şi Catalogul D-lui

țag.

Prin

3).

mentele cele antice literare sunt eșite din pana
scriitorilor bisericești Români-Mitopoliţi. Nu mult
după acâsta eruditul Metropolit Dositei ai făcut
pe ia anul 1650 altă tipografie în laşi, sub
numirea: „Tipografia metropoliei“. La pagina
102 a Uricarului D-lui Codrescu, partea a III,
se vede şi: „registrul

mise din Rosia

sotei:. Si în notă

vintele următâre

de lucrurile tipografice tri-

în Moldova
de

Metropolitului
104

lapagina

tot în Uricar:

„de Comisia arhiografică
„Tom.

a

cu-

„Acest registru

aflat în actele istorice. adunate

„Sai

Do-

se cetese

şi pub icate

împărăției

Rusiene

V. faţa 76, sub anul 1679 Decembre

16.“

Aceste acte aii fost date D-lui Codrescu de eruditul nostru Episcop Preasf. Melhisedee, neobositul enltivator a, istoriei naţionale (2).
|
(9)

De

la eruditul

Metropolit

Dosoteă

ne

ai

remas. tot

ce pote

fi mai important în renaştere limbei nostre, în anevoința
ce punea acest eminent Prelat de a alunga cuvintele streine

din limbă și ale înlocui cu cenvinte

împrumutate

din lati-

—
Tot pe

ucesttimp

M-rea Sf Sava și alta

ceste avem
Pentru

83 —
s'aii înființato

tipografie în

lu M-rea Cetăţuia,

şi din a-

căte-va cărți valorâse pentru literatură,
susţinerea

se6lelor

naţionale

Domnul

Grigorie Stefan V V. la anul 1656 în 2 April întăreşte dania lui Vasile V.V. Lupu, care lasă trei
moşii pentru întreţinerea sedlelor, anume: Răchitenii, 'Tămăşenii și luganii (Uricar. tom. III
pag. 214).

Astfel dar încă

din timpul lui

o tipografie în Metropolie,

în care

o sumă de cărți romăneşti.

Pote

Dosotei

avem

s'a imprimat

nu

vă

plac

acestea domnilor materialiştă şi atei, dar dă n'avem ce vă face, faptele sunt astfel cum le arătăm noi. Inţelegeți-o dată că nui moral și cuviincăos se restnrnați faptele istorice, numai şi numai se vă iasă la cot socoteala domnielor vâstre!
Cărţile bisericeşti cu care sai servit în Sf.

Biserică, prin care poporul român ş'aii

înavuţit

şi susținut vorba românească, şi în care aii chemat cu foc şi zel numele lui D-zeii în ajutor,

aii fost sprijinul naţionalităței şi literaturei n6stre ; ele însă

s'aii

imprimat,

cultivat

şi respân-

dit sub auspiciile mai mult a Metropoliţitor şi Episcopilor ţărei, ce eraii români, simțat şi lucrati românește, în oposiţie cu curentul politic, şi în sta-

tornicie, fată cu prifacerile lucrurilor de pe atunci
din sosietate.

Bată ce

zice şi autorul

Psaltirei

neşte şi greceşte.
El dar lupta pe faţă conira slavismului
(vezi vieţele sfinţilor prelucrate de el și variantele. de pe
inargine).

Noi

avem

înprimate

în

româneşte

de

la el ur-

mâtorele cărţi. 1). Psaltirea în versuri, II). Acatistul, It)
Liturgia. IV). Psaltirea, romănește cu slavoneşte, V). Vieţele
<finţilor. VI). Parimieral. etc.
(Consultă: Disertaţia despre tipografii a lui Va ilie Popp.
şi catalogul lui D. Iarcu în care sunt înşirate o parte din
cărțile de ritual).

—
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în dedicaţia ce face cătră Craiul Ardealului, Ghe-

orghe. Racoți,
româneşti în

respectiv
serviciul

de întroducerea
bisericesc...

limbei

„Pentru

a-

„ceea se arată luminat și aeve dintru aceste din
„tote, că rugăciunele
„tralte locuri,

dintradunări,

leturghiile,

încă şi din-

rugăciunele

şi cântă.

„rile şi alte slujbe D-zeeşti, nu mai ce'si înde„sert în limba streină, celor ce nu o înțăleg şi
„înaintea lui D-zeii încă nu'sii voite, care'si în *
„limbă străină şi nu le înțeleg, şi cu vină se

„vor păgubi,

cei ce slujese slujbă

D-zeească în

„limbă streină, neințelegându-o, cum face Papiă
„de Rim,
şi cei băraţi leneşi şi patâri, ce se
„chiamă părinți, şi deavestăvnici şi călugăriţe,
„care nimică nu

știi

carte

şi încă

cântă:

Tatăl

„nostru, şi ave Maria, şi psalomi în limbă stre„ină, fără de tâtă sciinţa, aceasi cu gaiţile şi
„ca păsările, eave'sii fâră de totă sciinţa şi încă
„Vor se grăcască ca și omul, aşa şi acei ce oră-

„ese în limbă streină neînţelegănd'o.* (4)
De
aicea încă se vede lămurit cun Gmenii noştri
bisericeşti

îndemnaii

şi argumentaii

în

faţa

Ro-

mânilor şi a Domnilor că trebue să se râge în
limba naţională, ear nu sirheşte ori în grecește

Ori latineşte,

adică:

în o limbă ce nu o înțeleg

şi în care nu'i va auzi D-zeă!

Tot autorul acelei Psaltiri dice: ; Despre Cina
„Domnului Christos: Se facem spre pomana lui,
„iară să o va face învățătorul in limbă <troină şi
„ascultătorii nui vor înțelege, şi atuncea ne cum
„se fie spre pomana Sfinţiei sale, ci mai vărtos

„va fi uitată pomuna Sf. sale în veci“.
(4).

(vezi G. Asachi. Chestia învăţăturei publice pag. 7. idem,
suretul Domnului Grigorie Stefan Vy. în Uricar tom IIL
pag. 219)

|
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Am văzut că timpurile Metropolitului Dositeiii
sunt primii simburi de cultivare a limbei nostre,
din punctul de vedere filologie, ear scrierile lui
sunt isvore nesecate

de cercetări literare pentru

timpul nostru. Nu trebue dar să se conrupă datile istorice, să se nege drepturile ce sfânta nostră.
Biserică

română

scăpând

în parte de naufragiii

naționalilitatea

le aii obținut
şi limba

cu

atătea nevoi,

barea ce conţinea

română,

şi care

era puternice amenințată de vigeliile
s'au

strecurat

peste aceste

Ce se întâmplă

dilnie

cumblite ce

ţări!

însă în Moldova

cu

seolele în-

fiinţate în Sf. Trei-lerarhi de Vasilie Vodă Lupu
şi cealaltă din
grafiile

din

Sf. Sava?

M-rele

Sf.

Cetăţuia şi Metropolie?

De aseminea

Sf.

Nu

siguranță

ştim cu

spune altă de cât, că un timp de
lor aii prosperat foarte mult. mai

Sf. Sava, la care Metropolitul
trimes

bărbați

învățați

cu tipo-

Trei-lerarhi,

ca

Sava,

la înființarea
ales „cea “din

Petru Movilă au
profesori.

Far

ca

fructe a acestor scoli avem pe Dositeiii, Dimitrie
Cantimir,

Eustratie

şi Miron

Costin

ete.

După

venirea însă a Beilor din Fanar aii dispărut curănd

totă această

activitate românească din caușe

de lipsă! După cum
mai mulţi barbaţi

din aceste
învațaţi.

ai

ieşit

carii 2% făcut

secole

mari

servicii țărei în vremea lor, tot aşa şi din
pografii ai eşit mai multe cărţi românești

şi multe greceşti.

Tipografia însă

Tiba

a Metropo-

liei Moldovei aii funeţiovat chiar şi pe timpul
fanarioților, dovadă cărţile imprimate. (Vezi catal.

D. Dimitrie lareu pag. 4 şi 5—12, idem Vasilie
Popp. pag. 18, 19 şi $0,unde se văd operile
imprimate în diferite date, în tipografiile din
Iaşi şi în special în cea din Metropolie). Cu tote
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învăţă-

suta a XIX,

totuşi cât despre învățământul. religios.

de şi pe

şi

susţinem

cu

rupt nici-o-dată

aceasta basându-ne

sait între-

afirmâm că nu

o treaptă restrânsă,

ț

pănă în

naţional

public

măntului

starea

despre

că ne lipsese documentele

Afirmăm

totul.

acela,

pe faptul necombătut

că în Biserica nostră naţională, mai ales la ţară
şi prin monastirile ne'nchinate, iar în cele în-

chinate la strana stângă, se cetea, cânta şi servea

Apoi acest; personal fireşte

în limba românească.

a ceti

că știa

se presupune

şi a serie;

pentru

a. serie se presupune că trebuia se învețe româneşte într'o sc6lă, prin urmare trebuea se eaceşti

unde

siste scoli,

Gmeni bisericeşti

români,

timpuri

existat

trebuea se înveţe a ceti, serie şi cânta. Noi din
eaperiență știm că căntarea nostră bisericească,
pentru a fi seiută, reclamă cel puţin un timp de

ani; și fiind-că pe aceste

4—6

cântăreți

buni,

pentru

că se reclamaii

de impre-

„jurări, trebuiaii aceştia să se cultive în scoli româneşti. De aseminea, din tradiţie ştim că se în-

văta pe de

rost atât

tenţei unor

scoli

ceaslovul cât şi psaltirea,

Aşa dar
mai înaltă.
dovedeşte nevoia exis-

plus altele ca educație
forta faptelor petrecute
în

care se

limba

scoli?

conservă,

nâstră.

Nu

bisericeşti,

sub adumbrirea

Dar care

ne îndoim

singurile romănești,

şi unde

un

Biserică,

aii fost aceste

momenteă

prin

Mo-

nastirile româneşti a fost secole, unde ucenisii
şi fraţii învățaii carte Dovadă cărţile şi manuscripiile remase în diferite monastiri româneşti.

Putem 'dar se admitem. fără nică o teamă de

a cădea în

erdre,

că

de

câte ori

Domnii

vremi trecute uii inființat scoli românești,
rica at

conlucrat

din

Bise-

la acestă cerinţă națională; mai

mult încă, ea în urmă

aii devenit protectora na-

—
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turală a acestor scol: de aceea sedlele ntre române din vechime s'a început şi funeționat în
Orase în casele bisericeşti, iar pe la țară în jurul

Bisericilor,

în

pridvorele lor, ori în casele

ser-

vitorilor Bisericei, socotindu-se ca puse sub patronajul Religiunei.
Aşa dar

Biserica

ment de a
nostru,
mai

păstra

n'a

caracteristica

mult

încă, ea,

încetat

sfântul

nici

deposit al

n6stră

Biserica

un

mo-

neamului

națională,
română,

limba;

după

cum

ai luptat pentru independența sa naţională, aruncând anathema asupra a tot streinul ce ar

încerca a se sui pe tronul Metropoliei
ca Metropolit

torul

legitim, susținând

romăn,

vorbind

că

Moldovei,

numai

româneşte, este

păs-

adevăratul

părinte şi păstor al țărei, tot aşa aii protestat
şi. alungat înrăurirea slavă ori greacă din Biserica poporului. de la țară; ear spre a putea

avea

servitori

Bisericești

intreținea

ferite locuri pentrn acest
pe la Monastiri.
Materialul

masa

adevarat

scop,

scoli

mai în

în di-

special

a limbei nostre, vorbit de

poporului, este acel eonținut în cărţile: bi-

sericeşti şi în specal în acele de
ritual.
Ţăranul român din audul cuvintilor în Biserică, "Şi

îmbogăţa graiul sei, şi forma modul
de a'şi
exprima ideile sale, şi colora, prin cuvinte învățate din

Biserică, chiar

şi desfătările

și veseliele

sale, sişi plângea nevoile şi suferințele sale!
Cine se îndoeşte despre sinceritatea adevărului
susținut de noi

criptele
nastiri

vechi
şi în

n'are de cât

din

se

bibliotecele

particular

din

consulte

nâstre,
M-rea

manus-

din

Mo-

Neamţului,

care mai tote sunt din epoca aceasta și a fanarioților.

-

EPOCA

FPANARIOŢILOR
PANA

LA

FUNDAREA PRIMULUI SEMINARIU DIN MONASTIREA SOCOLA.

IL.

Să nu uităm că timpurile despre
a vorbi, sunt timpurile Beilor din
urmare eram

care voim
Fanar prin

guvernațide 6meni devotați interese-

lor turceşti, diplomaţiei ei, etercgeni şi de singe şi de
viță

nemului

românese.

Aceştia

în

timp

de

120

de ani, câtai avut ondrea şi ocasia de a storee
această țară și noi nefericirea de a suferi jugul
greii și odios al nesaţiului lor, al tiraniei şi înjosirei dimnităței n6stre naţionale, al ignoranțe
şi obseurităței

intelectuale şi morale.

desroltarea învăţământului
macar

şi cel

religios,

nu

nostru

numai

la

românesc, fie

s'aii gândit

nici-odată.

In capul asupritorilor fanarioți nu putea întra
ideile de naţionalitate română, de disvoltare intelectuală şi cultură naţională ; căci ar fi a admitecă

tiranul lucrează contra sa, că asupritorul "ȘI descopese arta <a asupritului, ori că fanariotul "și
prepară isgonirea lui din ţerile îmbelşugate româneştă, din care curgea atăta miere și lapte în cât se
săturaii şi ei şi ghiftueati şi pe stăpănii lor, pe Turcă.
Aşa dar

se

nu

ne

naționale în timpul

sentimente

patriotice

aşteptăm

la formare de şcoli

fanarioților,
şi

durere

provenite
de inimă

din

pen-

—
tru

mojicul

țăran;
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ei

scolele

fundate

din

timp în timp sub fanarioți și aii alt izvor
şi alte vederi cu totul opuse, oră în împoncișere
eu interesele nostre romăneşti
Ei “şi preparaii”
prin ţările române, sub auspicele favorabile a Porţei
mai întăi calea sigură de a nu 'și perde vre-o-dată
tronurile acestor țări; apoi dea avea un contigent

cât mai mare de logiotaţi (doptozaror), Gmeni în-

vățați greci,

spre a da o direcţie

învățămăntului

în această

țară;

și forte rare ori su români
în administraţia

dacă

cu totul grâcă

şi cu carii

gecisaţi,

şi conducerea

greci,

se serveaii

guvernământului,

acela se mai putea numi guvernământ.

scoale

grecești formate de ei, în

sit mai

tote

numite

ale

capacităţile greceşti,
secului

în tinerimea

cești,
noscut

care

greacă

ori de

sai

sentimentele

că

tinerimea

Prin

parado-

cele

format

mai reşi însădit

patriotice gre-

îndependență naţională.

deja

nostre sai
cu ideile de

trecut,

ai

Este cu-

greacă

în

ţările

adăpat cu cultura întelectuală și
independență naţională.
Capii di-

plomaţi ce urmăreaii

eliberarea grecilor

de selă-

via Turcilor erati şi pe afară de teritorul româ-

nesc, dar cuibul şi vatra unde s'aii fiert şi călit
convingerile naţionale grece era în țările nostre.
De aicea urmează un fapt constant pentru istorie
că nu putem nega că grecii fanarioți n'aii înființat
scoli în țările acestea, şi mai multe şi pote și

inai bune de cât în timpurile anteridre; dar conStatăm că felul acestor şcoli, după organisareă
şi forma lor, numai
și românii mai nobili

cuenta.

Dar după

stând continuu

romănismului nu folosea, de
nu eraă escluşi de a, le fre-

cum un agricultor

cu un agronom,

va

deştept,

învăța

şi el

după un timp a'şi cultiva ştiinţific pământul sei;

— 15 —
dupre cum un individ ager.
meseriaş

ori artist

ori

stând pe lângă un
deprinde

industriaș,

învață arta ori meseria stăpânului
un amploiat

inteligent,

ţie ; tot aşa s'a

întâmplat

cum

trecând

şi

sei;

dupro

prin

totă ic-

rarhia diplomaţiei pricepe ce este acea diplomacu fanarioţii

și cu

noi Românii. Ei în sedlele lor greceşti inspirai tineritului ideile patriotice greceşti ear homânul le întorcea şi le aplica la naționalitatea
sa. Dasealii greci vorbeaii de îndipendenţă, de

libertate naţională, inspirati ura ne npăcată vrajmaşilor patrici lor; Românul înțălegea Şi acomoda ideile profesorului la naționalitatea lui, și

acesta ura pe

tot atât, cât şi gresul

grec pote

pe ture. Dascalul

în fine descria

cu

colori

vii

şi aprindea în sufletul tineritului speranța nestînsă de a se videa în țara sa cetățan liber și
independent, respirând aerul dulee al Eladei, cu
care se legaii suvenirile cele atât de preţiose alo
sta, cugeta şi reflceta.

strămoşilor sei; Românul

apoi se irita şi se împlea de urgie în contra gre-

cilor, asupritorilor sei, şi nutria puternice simțul

seu de naționalitate română din prelegirile pline
de foc patriotic a dascalului grec. Aș dar Fanarioţii nu din sentiment cătră promovarea culturei naţionale

române

ai

înfiinţat

şcoli,

ci din

scop pentru propriele lor vederi ; ear Românii
profitând de ideile disvoltate în acele scoli ş'aii
preparat, ațâţat şi xeînviat

adormit de patrie şi
Cine mai erati pe
durea inima pentru
Metropoliţii ţărei cu

mult

sentimentul

neaii chiar pentru cultura naţională

sericească.

lor

de învăţătură naţională.
atunci personele pe carii îi
Pe lângă alţii și
ţară?
Episcopii lor, carii se espuprin

cea bi-

Metropolitul şi Episcopii, carii, sub

cuvântul legal de a'şi pregăti preoți pentru serviciul

divin, se furişaii, aşa dicând, de sub vederea:
de - vasilise a streinilor pismaşi, inființai şi

intrețineaii
şcoli
carte românească.

in
care
se
învața
puţină
De la aceşti învățători şi ŞCO-

lari ni-aii remas

preţiosul

material

literar bise-

ricese ce'l posedămd in epoca fanarioţilor.
Fanarioţii

lucrând

în înteresul

lor ne aii făcut

un serviciu destul de însemnat, pentru că ne-aii
reînviat simţul patriotic și literar, profitând noi de

ideile ce le propagaii în sedlele de aici. Aceast

este convingerea

n6stră. Acum

sul secolelor greceşti în epoca
du-ne

earăşi

pe ce

ne

spun.

se urmărim mer-

fanariotă, basân-

documentele.

Cel întăi Domn fanariot care ati deschis în acestă țară scoli, este Grigorie Ghica V.V. (1727—
1733) Eată cum se esprimă despre el Letopisiţile

țerei vol. III pag. 82. După ce vorbeşte de uşură-

rile făcute asupra
Monastiri

şi

„Cali elinești,
„$eole

de

dărilor de desitină

Boeri..... adauge:

greci

învățatul

şi

slavoneşti,

copiilor;

de stupi la

„Adus-aii

ş'aii

zi câtă

şi das-

aşezat
somă

de

„bani sai făcut dasealilor pe.an, ai rânduit şi
„din visterie şi au rânduit şi boerii cei cu boe„ie se dea aicea bani din an în an. Și ori cine

„Yrea se'și dea copiii la învățătură,

„Dică

o plată“.

Ear la pag.

învața fără
|

162a Letopisiţilor, tot; vol. III, se

cetese cuvintele : „Acest Domn în dilele sale, în
„al doilea an a domniei sale, prin mijlocul lui
„Hrisant Patriarhul de Ierusalim, aflându-se ai-

„cea la Moldova, a aşezat sedle de învățătură,
„pentru carte în oraş în laşi, cu cheltueala sa,
„se6a elinească, grecească,

„dascali învăţaţi, In care
a

şi moldovinească,

cu

sedle, nu numai cei să-

|

—
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„raci, ce nu aveai cu ce plăti învățătura, ci şi fi„eiorii boerilor celor mari şi mici, a tuturor de
„obşte, aii eşit învăţaţi, şi încă şi din alte țări
„ventaii copii seraci de învăța, dintru care nu
„puțină pomană i uii rămas; de vreme că nici

d6 cât
„la o ţară nu era mar prâstă învățătură

„lă Moldova“. In cel întăi loe,la paţ. 82,

Oro-

slavonă;

ear

ai

înfi--

Mustea dice că ai în-

CRO/goR SS

nicul atribuit lui Necolai

sc6lă

şi o

ființat Grigore

Ghica,

numai elineşte,

greceşte

162, se esprimă că

Cronicul anonim, la pagina

evidentă,

Această contrazicere

ințat acest Domn.

0 desleagă pe

şi moldovinește

hrisovul

deplin

a lui

Domnesc

Grigorie Ghica, dat în adoia a sa domnie, şi în
care se zice: „Aceasta dar rânduind şi Domnia
„mea,

care după

cea D-zeească

TÂN-

ai

pronie

„duit a ni-se da stăpânia acestei țări, îndată

a-

pentru

şi

cercetat

am

întăia

„tunci în domnia

așezământul şelelor şi întăi am fost făcut acest
aşezământ, rânduind şi aşezănd să fie patru secole
$,cu

dascali,

patru

una

elinească

„cească şi alta slavonească

şi alta

şi

alta

gre-

românească;

„ear leafa, dascalilor se rânduise asupra boerilor
„eu boerii şi a diregătorilor.“

1256 de la didirea lume, ori

1748 după Chris-

pentru

minte,

23 din 4 Iunie

1845).

tos, publicat în fâia

ratură No.

(Vedi hrisovul din
inimă

şi lite-

Scopul oră impulsiunea ce aii predominat pe
Grigorie Ghica în întăia sa domnie de a înfiființa şcoli, o justifică şi o demonstră singur îi
preambulul hrisovului de care vorbim. El zice:
ştire

tuturor

cui se

cade

a sei

pentru

„răndul sedlelor de învăţătura cărţei, de vreme
„că în ţara aceasta, din nepurtarea de grijă a
„Domnilor, ne obicinuindu-se mai dinainte vre2
BIBLIOTECA
CENTRALĂ

UNIVERSITARĂ * CAROLI*

BUCUREŞTI

;

n numere

„Facem
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„Me

3% se |inea scoli

de învățătură,

era multă

„prc tie, că şi cei puternici, ce cu puterea lor
"ținea dascali pentru copii lor, încă cu învăţăştura, cea desevărşit nu se procopsa, rămâind cei
„mulți tot neînvățați, ear prostimea cu totul se
„afla lipsită. de podoba învățăturei. . Şi fiind-că

care se

„secolele sunt ca o fântână din
„obștescul norod,

învățăturei şi

îndestularea

cu

adapă

„a înțelepeiunei, care învățătură face pe tot omul
„& Gunosce D-zeirea, a pricepe legea, „cea pra„voslavnică, a procopsi pe 6meni cu imfrumucuvintelor, a învred-

„seţarea vorbei şi practica

se

„nici a
„văţați

face

iscusiți şi

preoți

mult

de la care curge

„ces6 căt şi politicese.

Cu

dascali în-

folos atât biseri-

puterea

învățăturei

„şi Sf. Părinţi aă biruit eresurile și ai luminat

cu multe candne de

„Sf. Biserică împodobind'o

„cântare şi laude şi pre toți ne'ndeamnă şi neAşa dar Gri„mvaţă a ne sili cu nvățătura“.

gorie Ghica ai înființat cel 'ntăi patru
cu câte un profesor fie-care din ele; ear
a

cultivarea

fost

Clerulni.

Dintre

şcoli
ţinta

Fanarioţă

Grigorie Ghica face escepție, pentru iubirea sa
cătră Români. Aceste şcoli aii funeţionat în
întăia

sa

domnie,

dar

se vede

că

îndată

ce

„în urmă

văzând

că eu acest asezemânt nu vor

„putea sta șeolele, fiind că era cu supărare, ȘI

„boerilor se pricinuia sminteală şi cu schimba„rea boerilor, şi neputându-se seote banii la vrei „me nu lipsa jalobele dasealilor; și vădând Dom„nia mea că se dă o pricină de stricarea SC0-

e rest ra

eta Bere

el aii lipsit din scaun. boerii mari şi mici și
n'aii mai voit a plăti iripositele
direguitorii
m
e
puse asupiă lor, pentiu întreţinerea, scolelor,
pentru că tot în acest hrisov cetim: „Dar

—

„lelor şi fiind
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trebuință a se

găsi alt

ch'> de

„aşezemânt al şedlelor mai intemeet şi' mai
„stătător, am socotit Domnia mea, luând blagos„lovenie şi de la Sf. Sa părintele Metropolitul

„țărei şi a sfințiilor sale Episcopilor. ......
„asezarea

sedlelor s'aii făcut

întracestaşi chip.“

Despre reforma acâsta vom vorbi în curând, adică : despre modul întreținerei sedlelor aplicat de
Ghica Vodă în a doiia domnie,
Acum se tratăm ce ai făcut Constantin Mavrocordat relativ

de scoli, după ce aii înlocuit pe Gr. Ghica în l-a
domnie.
„cordat

D-lui Misail
în Moldova,

zice:
fu mai

„când
liberal,

veni

Mavro-

adică

atât

„de liberal, cât pote fi un fanariot.
Prin aşe„zământul din 1741, hotărâ se fie pe lângă Me„tropolie, Episcopii şi în tote monastirele das„cală şi copii la învăţătură, fieşi care după pu-

„tința sa“. (Vezi Buletinul Instrucţiei publice,
pe anul 1865—66 pag. 50). Apoi se regulamentează : Ca Metropolitul şi Episcopii se aşeze
pe la satele cele mai mari preoți învățați, carii
se fie profesori copiilor de pe la ţară ; programa,

era: a învaţa pe copii -rugăciunele, credința, adică : esplicarea

celor

12 Art.

a credului,

în fine

a serie, ete.
De

aicea

urmează

că

şi

înainte

de

această

scolă eraii Clerici învăţaţi, căci de unde ar fi
putut găsi Metropolitul şi Episcopii preuți cărturari, buni de profesori, dacă nu admitem că
şi înainte de această epocă eraii scoli românești
“de carte bisericescă, seriere, cetire etc. în mai
multe monastiri din țară. Noi vom cita numai

renumitele sc6le din Putna, din M-rea Neamţului,
Secului ete, la care și unde aii învățat românește
Varlaam şi contemporanii lui, Dosoteiii, Herescu și

—
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alții, ear în timpurile mai posteridre Iacob Patneanu
şi Iacob Stamati, Veniamin Costachi ete. Apoi preoții cu puțină procopsală de carte, tot prin aceste
scoli Mănăstireşti,
diţiunea

ne

ori săteştă,

ai învățat.

spune că în satele cele

mai

Tra-

norocâse,

unde era un preot ori psalt cărturar, se înfiinţa, sc6lă,
la care preoții

de prin

prejur

şi

locuitorii cei

mai cuprinși 'şi trimeteaii pe copiilor, pentru care
plăteau câte-ceva lunar. Seola earna era casa preotului ori a psaltului,

ear vara pridvorul Bisericei

şura saii prispa din jurul casei. Se ştie că se învața derost

ceaslovul,

rea şi rare ori

psaltirea,

aritmetica

scrierea,

(posed un

cânta-

script în

care se cuprind aceste învățături). Limba era cea
română, ori ceaa cărților n6stre bisericeşti ; fiind-

că fanarioții nici o dată n'aii mers

pănă acolo

de a înlocui limba, bisericească, prin sate, cu limba:
greacă; în adevăr când preotul se simța că şeie
ceva ceti şi greceşte, atunci zicea căte un vozglas.

dar aceasta demonstra o mare eruditie față cu locuitorii. Noi nu ni putem esplica faptul cum se
“avem

atâtea

cărți românești,

marea

majoritate

bisericești, unele imprimate, alte manuscripte, dacă
nu admitem c'aii fost români,
carii ati învăţat

işi preoți, călugări şi psalți

în

mai multe

localităţi.

carii ati ţinut scoli

De bună

samă

nu ad-

se

anevolati

mitem că streinii le ai tradus în limba nâstră,
le at compus şi imprimat.
Un manuscript de
preț în acest sens posedă şi Biblioteca Seminarului nostru din Socola, în care se vede chinul ce
aveaii traducătorii

români

şi

cum

de a găsi cuvinte potrivite româneştispre a exprima o frasă ori proposițiune streină. In acest

manuscript

se cetesc o mulțime de variante, care

sant forte importante

pentru

istoria

literaturei

—
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mostre

române.

În o inscripţie

dră

se găsește

la

ce

finele

mai posteri-

acestui

manuscript,

se zice că este legatîn timpullui Antioh Domnul
țărei. Apoi chiar şi seriitorul însăşi posedă mai
multe cărți vechi şi manuscripte, între care şi
cea întăi gramatică

românească,

originalul ma-

nuseript, izvodită în Bulgaria Braşovului la anul
1156 de Dimitrie Rustătie Braşoveanul.
Sub

Mavrocordat

în hrisovul

numit:

Aşeză-

mântul ţărei 1741, eată ce vedem: că la Metropolie şi cele trei Episcopii, „cei ce ieti cinul preu„țese să se înveţe, de obraze învățate, care vor
„fi rânduite de la păstorii norodului, nu numai

„cele trebuincidse ale pravoslaviei, de care are tre„buinţă mare fieşte-care creştin a le şti, ci şi cele
„ce sunt ale acestui cin preoţese....“
Apoi tot
în acest

hrisov

se hotărăşte „ca

la

Metropelie,

„Episcopii și monastiri se fie dascali şi copii la
„învățătură, fiezte-care după putinţa sa“. In fine
că Metropolitul şi Episcopii se pună preoți de
ispravă pe la

învața pe copii.

tărguri

(Vezi

şi

satele

Uricarul

mari

tom.

pentru

IV

a

pag.

401). Din acest hrisov resultă că noi am avut
prin biserică și scoli sătești, nu numai prin tărguri, şi în care erai profesori preoții.
Aceste disposiţii relative la şedlele bisericeşti s'aii

luat de Const. Mavrocordat prin indemnul Metropolitului Iacob Putnânu. Apoi eată ce mai găsim în
hrisovul lui Grigorie Ghica : „Deci de vreme ce ea„răşicu mila lui D-zei am luat stăpănirea ţărei a„cestia şi fiind-că am aflat seglele, care sînt la acestă

„țară, părăsite şi stricate
şi fără nică
o faptă.

„Vrând noi se le ridicăm (reînoim) şi se le aşe„Zăm.... hotărăm a orăndui aceste de
„ca o adăugire şi întărire la hrisovul

mai jos
nostru,

—
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„care s'aii făcut aşezarea şi tocmeala acestor
„Scoli.“ Apoi formează o Epitropie din doi Boeri

şi Mitropolitul
Numele

țărei

seolei

pentuu a îngriji

din Iaşi este de

de scoli.

„Academie“.

Pen-

tru învățământul religios prevede acest hrisov
următorele : „Indemnăm şi pe Preasf. sa părin„tele Metropolitul, ca de acum pe nimine să nu
„înalță la cinstea preoţiei, de nu vor avea căr„țile dascalilor (Atestatele) celor preoţiţi, care cărți

„se arăte totă procopsala lor la totă bisericeasca

„învăţătură;

„numitele

căci ori carile din aceştia,

cărți

tote hirurile

ar fura

la care

sunt

fără

de

preoţia a fi supus la
supuşi

şi mirenii......*

(hrisovul portă data din 1775 Noemvr. 15, pub-

licat în

No.

foia

pentru

minte,

inimă

24 din 1845 Ionie în 11).

şi literatură

Se notăm spre

ştimța că pănă la Grigorie Stefan V.V. jurisprudența Clerului nu era bine determinată, aşa că

aceştia eraii judecaţi de judecatorii civili; ear a-

cest Domn

aii regulat:

„Deci

sf.

Pravilă

aşa

„poruncește şi învață, afară de morte, ori câte
„yreşele vor fi, nică un judeţ mirenesc să n'aihă
„treabă cu dânşii a-i judeea,....
De acum îna„inte se scie cum S'aii socotit şi cum s'aii toe„Mit Sf. Pravilă, cu sfatul Domniei mele ; ca cu

„Episcopii se aibă treabă Metropolitul, ear cu că„lugării, călugărițele, preoţii şi Diaconii mire-

„ești şi cu ţireovnicii se aibă
„Și aj certa şi ai globi cineşi

treabă ai judeca
după dela sa.“

Sub acest Domn dar pe la 1656 s'a regulat
pentru întăiași dată drepturile juridice ale Bise-

ricei n6stre (vedi hrisovul publicat în fâia pentru minte. inimă şi literatură No. 6 din 5 Fe-

„bruarie 1845 fără dată). In hrisovul din 1148 a
lui Grigorie Ghica se eartă pe preoţi de a plăti

alte dări cătră Stat, caii „plăteaii pănă atunci „dajde Statului câte patru galbeni pe an“. (Misail op. citat pag. 51); dar "i îndatoreşte de a
plăti câte un galben

pe an

întreținerea

pentru

secolelor. Mai înainte aii fost dispus de Grigorie
şi de Const. Mavrocordat

Ghica în întăia domnie

contribubuţie

de a se plăti lefile profesorilor prin
asnpra

boerilor,

precum

şi din visteria Statului;

Statul neavând bani şi Boerii credându-se înjosiți
dare şi opunându-se a plăti, după
prin acea
masilirea

Domnilor,

natural

ati

fost se sufere și

secolele, de acea Grigorie Ghica dispune astfel în
acest hrisov:

„Leafa

dascalilor am

rânduit ea-

„răşi de la preoți, ertândui pe dănşii de alte
„dăjdii, se dea ei numai un galbăn pe an pentru sedle; însă zece potronici la Sf. Gheorghe
şi zece potronici la Sf. Dimitrie, care bani sei
„stringă Sf. Sa părintele Metropolitul ce va fi,
„şi de la Sf. Sa să'şi ia dasealii

lefile lor... Să

„se chivirnisască şi copil cei săraci, streini, cu
„hrană şi îmbrăcăminte...“ (un potronie valora

cam 10 bani).
Astfel Preoţii de pe la 1748 ai plătit dare
pentru întreţinerea şedlelor formate sub Domnii
următori fanarioți, Budgetul era: 360 lei das-

calul cel mare elinese, 120 lei, dasealul al II-le,
130 lei dascalul slavonese şi 100 numai se da la

“cel romănese. Tot în hrisovul lui Grigorie Ghica.
să hotărăşte a se înființa căte o scolă pe la fie
care Episcopie, cu doi dascali, de slavonește şi
romăneşte,

cu

leafă

de 70 lei pe an, plătiţi tot

de Metropolitul şi tot din banii adunaţi de la
preoți. Profesorii aceştia era scutiţi de ori ce

dără căiră vistierie: „și acei dascali se aibă scu„teală de birul visterie, nici un ban să nu dea,
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„humai €i să păzească slujba lor, grijinduse de

: mÎnvăţătura

copiilor;

şi earăşi _sfinţiile sale E-

i„piseopii se facă necontenită

„adese

luându-le

d,ce se sporesc,
copii

să se

sama cum
ca şi dascali

procopsască

i idem hrisovul citat).

cu

cercetare scolilor,
învaţă

copii şi-la

să se silească
învăţătura

și

lor“.

sera

Aşa dar Biserica ai contribuit şi la întreţinerea

„Sedlelor civile din aceste timpuri, pe lângă că ea

pure

i țavea şi scolele ei aparte curat bisericeşti și în
v'care numai romăneşte se vorbea şi se citea, pe
când în cele lalte grecește ori slavoneşte etc.

„Metropolitul Iacob Stamati face o diseriere a-

mănunțită

a stărei secolelor nostre cătră Domn, în

care prin 9 capitule propune o reformă şi o ameliorare a Academiei înstituită în Iaşi de Grigorie

Ghica. In Capitulul 1 se arată cum Metropolitul

aii dat danie un pământ din locul Metropoliei spre

a se zidi casele necesare, în Capit. al ÎI. venitul
sedlelor se menține tot de la preoţi căte 4 lei
pe an şi 4 parale la lei Protoiereilor, pentru
străngerea banilor. Cap. III trateaza cum trebue
se predee dascalii şi ce anume

dascalii

elineşti

ete. In al. LV că epistimile (sciinţile) să se dea, în limba
elină. In Cap. V. că limba latină este necesară pen-

tru studiu!

legilor

„și încă şi spre

îndreptarea

„limbei moldovineşti. In Cap. VI. pentru studiarea

geometriei practice, justificând acâstă ştiinţă, ca
adică noi suntem popor agricol şi adese se întâmplă procese între proprietari şi dar trebue
această știință. Celelalte capitule tratează despre regulamentul

întern

al sedlei.

Acâstă

ana-

foră n'are dată. Și aicea, vedem îvaintea scolilor tot pe Metropolitul ţărei sprijinind secolele ro-

miâneşti.

(Vezi Uriearul tom III pag.

12—29).

—
La

1803

Constantin
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Alex.

Moruz

dă un hri-

sov cuprinzător de 20 de articule prin care stabileşte basele secolelor.
Pe lângă sela din lași
se mai înființază şcoli elineşti şi moldovineşti în
Focşani, Bărlad, Galaţi şi Chişinăii, plus cea din
Roman şi Huşi.
Veniturile scolilor sunt tot de
la preoţi, căte 4 lei noi şi câte 8 parale de leii
răsură, mai hotarăşte

a se da câte 100

lei pe Innă

din visterie şi căte 50 lei de la casa

răsurilor,

Lefile se plătese profesorilor de Episcopii la Eparhii şi de Metropolit la laşi ; Inspecţia

acestor sculi

era încredinţată Metropolitului împreună cu alți
doi Boeri, carii se examineze silinţa casealilor la

sfărşitul fie căria luni, ete. (Vezi Uriearul pag.
22—30). - Anul 1803 esteanul suirei pe tron a
nemnritorului Mitropolit Veniamin. Find-că în anul
următor
riului,

vom trata cestiunea înființărei
trebue

se resumăm

acum

Semina-

tot cea

ce am:

espus pănă aicea, relativ de învățământul religios
și național, dat şi sprijinit

de

Biserica nostră

ro-

me

meet

mânească..
Din cele zise se dovedeşte pipăit că Metropolitul
țărei din timpuri era în fruntea învățământului național, că prin îndemnările acestuia şi contribuția
Olerului şa ținut un secului aprope sedlele nostre
naționale ; că pentru învățământul religios purta, |
grijă numai Metropoliţii din timpuri, având prevederea şi datoria de a avea scoli speciale sprea se
putea forma în ele personalul elerical pentru
serviciul Bisericei.
Pe lângă acestea mai constatăm că în Bisericile de la ţară serviciul s'aii sevărşit

în limba română,

că pe când

see înva(a, în şcoli greceşti.

totdeauna

nobilimea nostră

şi slăvonești ete.

şi

„se Încusereaii cu streinii, în cât se înstreinaii de

— 26 —
la sinul Bisericei romănești,
ritualul în limba

greacă,

preferând a asculta

Biserica

nostră

n'aii

permis a se schimba ceva şi nică aii încetat cândva de a servi lui D-zeii de cât în limba patrieă.

Prin

urmare

ea ai

fost

singurul

razâm

şi cultivător al limbeiîn masa poporului; apoi.
noi scim, că limba spune ori cărui popor de
ce origină este. de acea prin limbă ai susţinut
„Biserica şi naționalitatea nostră ameninţată de
streini.
Fanarioţii earăşi indirect ni-aii făcut un servicii, prin acea, că în şeolele greceşti urmând

fiii românilor
greci,

ai

respectiv

profitat
de

de

ideile

renașterea

lor

dascalilor
națională,

Ş'aii reinviat simțul decăzut a patriei.
încă prin o măsură

prudență

și

Biserica

aii ţinut pe tronul

- Metropolitan (cu forte puţine escepțiuni). numai
Metropoliţi de singe şi neam român şi nici o
dată

sîrb ori grec. ' Metropoliţii

rul fiind naţionali n'a
cât româneşte; de aveea

țărei

şi tot

cle-

cugetat, n'aii lucrat de
ni-aii şi lasat atătea

monumente neprețuite şi de o importanță forte
mare pentru limba nostră românească.
Ori cât
de mic

grad

în tote

timpurile,

de

invăţătură

el nu

era

exista

de

în

Biserică

cât românese

și nu contribuea de cât pentru susținerea românismului, față cu curentul strein ce era atât

de puternic pe atuncea. Conchidem
dur că
din timpul lui Vasilie Lupu 1634 şi pănă la inființarea Seminariului din Socolaîn 1804, Biserica
nostră națională -strămoşască,

în marginele putinci-

6se disvoltării sale, ai susţinut cultura şi perfeețio-

narea, limbel române, aii favorisat 1espândirea limhei prin cărţi imprimate şi prin sevărşirea ritualului bisericesc în limba română, prin men.
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unor scoli în care se preparaii servitorii

Bisericei şi în fine prin ajutorul bănese şi spri-

jinul

moral

dat seslelor civile de pe atuncea.

Mai putem dice încă că tot Biserica ne aii lasat
o mulţime de manusecripte româneşti, din acele
timpuri

şi

prețuit

pentru

care

constituese

istoria

un

culturei

material

limbei

forte

nostre.

În fruntea auctivităţei naţionale, în acele timpuri
de cumpănă grea, în cea mai mare parte aii fost

- Metropoliții şi Episcopii ţărei,
P.

ori Biserica.

Infiinţarea Seminariului
DIN

SOCOLA
III
Pe la anul 1804 era Domn Alexandru Moruz
pentru a doua ră; ear metrepolit Veniamim Kostachi, rădicat la seannul metropolitan încă din

1803 Martie 15, Mecenatul Românilor cum 1]
numeşte Asachi.
Lumea română păstrează şi
va păstra, în seculi nesfărşiți o venerațiune pro-

fundă acestui prelat distins prin
Jubea

calitățile sale ;

șeiinţa şi o eultiva, iubea fapta bună şi o pra-

tica; Jubea

tara ca Român

ca Metropolit adăpostea
vădnvă,

contribuia

şi

și șo

sprijinea. Ear

şi sprijinea pe serae şi
susținea

la învăţătură

pe

copiii orfani şi talentați. In fine s'aii gândit a
răspândi și a asigura cultura religiosă Bisericei
naţionale, pentru care ş'att format planul de a
înființa o sc6lă specială pentru cultura, întelec-

_tuală

şi morală

a clerului românese.

In apropiere de laşi era în acele timpură o
Monastire de Maici—numită Socolu—. EI își propune a permuta pe acele Maici din Socola la o
la o altă Monastire, anume la Agupia, unde mai
inainte eraii călugări, Ca, superioră pe atunci la Socola era chiar sora Preasf. Mitropolit Veniamin ;
&r în monastirea, Socola fundată la, 1572 de Sultana,

fiica Domnului

Alexandru Lăpuşueanu,

puse ba-

zele primului Seminar românese la 1804, în luna
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lui Octomvrie. Preasf. Melhisedee în Cronica
Episcopiei de Roman pag. 197 vol. 1 în nota
No. 5 zice: „Se vede de aici că Lăpușneanu
ai avut mai mulţi fii şi fete. Una din fetele lui
Sultana Domnă, se ştie că sai călugărit şi au

fundat monastirea de maici la Socola, lângă Iaşi,
în codru. Acea Monastire a existat pănă la anul
1804, când sai prefăcut în seminarii. In biserică există şi acum portretul acelei Domniţe
Stareţe.
Numele ei cu al Tatălui seii şi a Mamei sale se pomenese acolo ca etitoriceşti. “

Un contemporan ni raportă un episod forte curios din viaţa Metropolitului Veniamin,
P6ia

pentru

minte

ete. din

1848,

estras din

în care

se es-

pune 0 conversare a Metropolitului eu câţi-va
Boeri. Aceşti Boeri nu puteai suferi ca copii lor
se învețe în sedlele româneştă alătarea

cu fiii de

negustori şi 6meni de rând, de aceeu ei fac apel
la Veniamin şi'i aminteşte că se trage dintr'o
viță de boer mare, Boldur, şi că are prin urmare

datoria de a sprijni
niamin le

epanghelma boerească : Ve-

respunde:

„toți răzeşii

şi mazilii,

„am

milă

cătră tote

şi respect cătră
treptele de jos,

„pentru că numai prin vinele lor curge singele
„boerilor Moldoveni, când, după cum scim, cei
„puţin din clasa nostră, carii nu sunt cu totul
„Străini, prin necurmate cuserii cu venetici, to-

„tuşi aii

perdut

originalitatea

lor“.

După ce

boerii "1 apostrofează că susține pe ciocoi, în loc
de a ajuta pe fiii boerilor, le răspunde iarăşi:
„numiţi ciocoi pe cei doi fii ai protopopesei?
„pe aceştia i-aii rădicat meritele lor, boerilor."

Repostăndu'i ei în urmă că de ce nu şi face milă

dar cu tot fiii de preoți, atunci [i xespunde cu
„Aveţi cuvânt la aceasta, şi ca
un ton ironie:

—
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„se'mi îndrept greşala, făgăduese că, încăte-va
„ile voi înființa o Seminarie pentru educaţia
„tuturor fiilor de popă din țară... Boerii atunci
„ali făcut

căte-va metanii

ipocrite,

„fanarioticeşte mâna, şi s'ai
„du-şi buzele“.

i-aii

departat

serutat

muşeân-

(Vedi Bulet. Instruc.

publice pe

anul 1865—66 pag. 172, idem F6iu pentru minte
inimă şi literatură No. 34 din 1848, trasuri din
viața Metropolitului Veniamin, idem Veniamin
Kostachi de Andrei Vizanti, pag. 45 şi 46).

Pentru

a'şi

îndeplini

eri, Metropolitul

duce la Vodă

cuvăntul dat cătră Bo-

Veniamin

nu

perde

timp

şi se

şi îi comunică planul săii şi cere

a i se da un hrisov în acest scop.
Eată

acum

şi hrisovul Domnese

dat de Alec-

sandru Constantin Moruz V.V. prin care,se institue Seminariul Socola şi se înaugurează deschiderea, cursurilor
sistematice :
- Hrisovul

Dacă

„pe om a

acestei

Domnului

Alexandru

cea mai mică

nui

prime

plăcea

vătămare

nici

scoli

Moruz

clericale
Voevod

-a sănătăței, face

bunătăţile

trupului,

nicăa norocirei, cu cât mai ales cea mai mică
vătămare întru cele dohovniceşti aduce cea mai
mare bătae a cugetului, la cei ce sunt bine-eradincioşi Domni şi ocărmuitorii norâdelor.
Intre
alte domneşti şi părintești a domniei. mele pri-

vigheri, pentru îndestularea bunei vieţuiri a supuşilor, nu am trecut cu viderea şi aşăzarea din
noi a școlei de la Monastirea Socola, care acum

S'aii alcătuit spre învățătura,

sevărşita catehesie

îndreptarea şi de-

a, celor cari se vor învrednici

prin bisericeştele canone a se hotără să primească darul cinului preoţiei ; carii nai înainte

—
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31 —

mai

întăi

trebuitore

la

dănșii învățătură şi sciinţă, era vădută greșire
intru cele dohovniceştă şi socotită vătămare, du-

pre însuși arătarea Presfinţitului duhovnicescului
nostru Părinte Metropolitul ţărei. Spre aceasta dar pentru ca să potă avea şi
cele trebuinci6se a pitrecerei vieţei, cu totă în.
acei carii vor fi îndestularea şi mulţemirea,
înainte vor
şi mai
dar
acel
primi
a
vredniciţi
la acesată,
i
învăţăture
fi rânduiți spre catehisie

a numitei Monastiri să se dee din domneasca
nostră visterie câte două mit cinci sute lei pe tot -

anul, luându-se câte o a patra parte pe tot şter-

tul,

precumîn

întăritura

anaforalei

deobşte

a

Şi hotărîm epitropia
birului pe târg se arată.
cea desevărşit la Preasfinţitul alesul de D-zei,
duhovnicul nostru părinte Kirio Kir Veniamim,
Metropolit Moldovei, pe care nu numai | indaca se primească banii aceștia nestrămutat
torim

Bo tot sfertul din Domneasca Nostră visterie; dar

osehit să se. înorijască cu neapărată datorie şi
cu râvnă Ostrdică pentiu buna învățătură şi cu

deplină sciinţă a eatihisărei întru cele bisericeşti

a numiţilor aleşi şi rânduiţi cătră aceasta, cât
și pentru ale vieţuirei lor trebuincidse, ca petrecând cu îndestulare în vremea învăţăturei şi ie-

a
şind destoinici darului, se nu înceteze pururea

ruga pre dătătorul binelui, ' Milostivul D-zeă,
pentru această țară şi pentru cei ce locuese întrânsa,
dat
Acestea rânduindu-se şi hotărându-se s'aii

și domnescul

nostru Hrisovul

acesta,

întărit cu

pr

scolă, de la numita Monastire Socola, eată binevoind domnia mea, prin acest al nostru domnesc hrisov; rânduim pe lăngă celelalte venituri

—
„a

nostră

domnească

32

—

iscălitură

și

pecete,

dința prea iubiţilor noştri fii luminatelor

dele, Constantin
Neculai Voevod,

cu cre-

Beisa-

Voevod, Dimitrie Voevod, și
şi mărturia Preasfinţitul Me-

tropolit al Molvovei Kirio Kir Veniamin, a Tubitorilor de D-zei Kir Gherasim Episcop Roma-

“nului, Kir Meletie Episcop Huşului şi a cinstiţi
şi credinciosi boerilor Divanului Domniei mele

D-lor : Costachi Ghiea vel logofât de ţara de jos,

lancul Razul vel logofăt de ţara de sus. Neculai
- Balş vel vornic de ţara de jos, Gavriil Conaki

vel Vornic de ţara de sus, Dimitrie
vornic

de țara de sus,

Dimitrie

nic al Obştei, Lucaki Arghiropulo
Alexandru

Mavrocordat

Hatman,

Sturza vel

Ghica

vel vor-

vel postelnic,
Necolai biv vel

postelnic, epistat Cămărei, Iordachi Roset vel
visternic Alexandru Balş vel Agă, Grigore Ghica
vel vornic de Aprozi, Dimitrie Bogdan biv vel
spatar,

epistat comisiei,

Necolai

vel spatar

Balş

Vasilie Roset vel Ban, Necolai Dimachi vel caminar și a tuturor boerilor Domniei mele mari

și mici. Poftim frățeşte domnia mea și pe alți
luminați Domni, carii în urma nâstră vor primi
din pronia cerească Qeărmuirea acestei de D-zeii
păzite ţări cu creştinesc cuget pentru a domni-

se adaugă

elor sale slavă şi vecinică pomenire,
şi se întărească

această milă ca în veci

nestre-

mutată să se păzască. Sai scris la anii de lu
Christos 1804 întru a doua domnie a Moldovei,
la anul al treilea, în luna lui Octomvrie întru
al nostru domnesc scaun în Iaşi. (iscălit. Noi
Alexandru

Constantin Moruz

V.V.).

In acest hrisov se recunose acestei

.

scoli pre-

rogativele urmăţore : 1) „Pe lângă celelalte ve„Dituri a numitei Monastiri să se dee din dom-
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„neasca nâstră visterie căte doiiă mii cinci sute lei
„pe tot anul, luându-se căteo a patra parte pe tot
„Sfertul,

precum

„a birului

în întărirea

se arată“.

anaforalei

Il).

„Se

de obşte

institue o Epi-

„tropie pentru inspecția şi ingrijirea scolei:
„hotărăm

epitropia

cea

desevărșit

Și

la Preasfiinţi-

„tul alesul de D-zeii duhovnicui nostru, părinte
„Kirio Kir Veniamin Metropolit Moldovei...“ Astfel Seminarul s'ati asigurat băneşte cu veniturile
ce Monastirea Socola avea încă de la fondatorii
şi domnitorii ei, pe când era Monastire de Maici;

apoi i sati

pus şi o Epitropie

pe Metropolitul

țării.
Dintr'un opis de la 1848 în
trecute tote documentele Monastirei

care sunt
Socola, ce

se păstra în arhiva socolei, vedem că Socola voseda, următorea avere imobilă: 1) Un ispisoe de
la Duca Voevod în care să'cuprind hotarile Mo„nastirei, şi o hotarnică a Moşiei Socola. 2) Un
ispisoe de la Antioh Constantin Voevod pentru
* Moșia Eserenii şi Găurenii. 3). Un zapis de vân-

zare de la Apostoliu feciorul lui Bvtimie
poeana din Codrul
cumente

Vasluiului

şi o hartă

a moşiei

pentru

4) Mai multe doBăcioia.

5) în fine

schitul Duca, hărăsit de Metropolitul fundator.
Acest opis mul dovedește că Soco'a aii avut
mai multe vii şi locuri de priseci, cum şi o sumă
de prerogative pentru
mulțime de scutelnici.
scâlei

la fundarea

văzuţi. prin hrisov.

scutiri de imposite şi o
Cam aceasta era averea,

ei, plus

şi cele

2500

lei pre-

În tomna anului dar 1804,

în luna lui Qetomvrie, s'aii deschis această scolă
pentru toţi fiii de preoți, dascali şi săteni. Acum

se videm ce se
profesori avea.

învața în ea la început şi ce
G. Asachi ne spune: „Drept

„aceea El ai întemeat la 1804, cel întăi Seminar,

3

—
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„la Socolaîn aproprierea Iaşului în care setrada
„(preda), întăia dată, Gramatica română şi alte cu„noscinţi ce se socoteaii tr rebuitâre “pentru epânghelş "ma de paroh“. (VediG. Asachi, Chestia învățăturei

/ publice pag. 9) Tot G. Asachi mai dice în urmă:
; „Dar acest institut, chemat, după scopul nobilului
„fondator,

a pune temriul unei învățături începă-

„tore naţionale,

din lipsa

direcţiei

„în curs îndelungat

n'aii putut

următorele:

romănească,

competente,

către

respunde

„scopul. "propus". (0p. citat). D-lă G. Misail
6 Spune că în Seminarii se predaii ştiinţele
Limba

Istoria,

Arit-

Instr.

metica, Geografiă şi Teologiă (vedi Bulet.
pib

pas,

„tea din
"resbelelor

NA

Tot D-sa dice:

112)

causa

.nestatornicirei

între Turcia

„cu tote aces-

timpurilor

şi Rosia

şi a

propăşirea Se-

“minarinalui aii scăzut așa de forte, în căt pe la
„1820 numai un profesore se mai afla acolo.
"învățând graratica după sistema protopopului

W- Radu Teijeă:“”Qiiie” ăi fost profesorii carii
predati seiințele de mai sus. Din Diptihul Seşi din tradiţiune scim, că erai:

das-

calul Constantin, dasealul Enache, cunoscut

sub

că lugăr

loil,

minariului

numele de Paharnicul Enachi şi un

dascal de Teologie (luat din diptih) şi care aii profe-

sat pănă la 1809 când L'aii înlocuit Isaia Socoleanu.
Cu căţi elevi ai

început

seola?

In Hrisovul de la 1806 Aug.
nul Alexandru

Constantin

Nu

se scie.

3, dat tot de Dom-

Moruz, cetim

următo-

rele relații forte semnificative în cestiunea ce ne
preocupă...
„Acelaş cuget ne aă îndemnat
„a socoti numai
puţin cuviinciose şi învăţă„turile cele
dohovniceşti,
acelor ce se aduc

„în slujbele cele sfinte, prin învrednicirea cinu„Lui pieoţese, şi pentru aceasta, ca pentru cea

—
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„ce este şi spre proslăvirea lui D-zeii şi spre
„cinstea patriei, am pus în lucrare de sui făcut
„scolă din noii în Monast.
„Şi dascăli dupre cuviință

Socola, orînduindu-se
şi făcându-se

„în cât saii putut, spre ajutorul
„Statorniciei ei. dupre cum prin
„s0ve a Domniei mele, ce s'ai dat
„se arată.“ (vedi Uricar. -tom. III
Din cele

ce

ni

spun

D-lui

G.

şi venit,

întemeerii şi
osebitele hrimai înainte,
pag. 40).

Asachi

şi D-li

Misail si mai cu samă din hrisovul citat se dovedeşte lămurit că Seminariul ai început în tomna
anului

1804

şi că la 1806. când este data

vului citat, funcţiona.

Tot acest hrisov

Hriso-

ne spune

în mod positiv că aii fost numiţi la Seminarii
mai mulți Dascali dupre cuviință. "Tot în anul
1806.

după

insistența

și cu

înfluința

Arhiman-

dritului Metropoliei, Sofronie, ce era şi Egumen
Monast. Socola, acest Domn mai concede încă

noiiă prerogative se6lei.

„Ce dar socotind Dom-

„nia mea
și bine-voind spre a se aduce
„aceasta în cea mai bună stare, pentru
„rodirea învățăturilor ei să fie pururea în

sc6la
ca şi
bună

„sporire“... Se hotărăşte în acest hrisov a se
scuti Monast. Socola de a plăti vădrăritul pe 16
pog6ne

de viede pe

moşia Socola şi de pe tote

celelalte moşii a scâlei. Să scie din tradiție că
Arhimandritul Sofronie juca un rol forte însemnat
la Metropolie şi era si om deştept. Tot-odătă trebue se scim că Egumenul Monastirei nu era profesor şi nici Rector; carii pe atunci

civili„şi aceasta ai ținut pănă după

-"Boctorat a reposat.

6răii dintre

eşirea din

Vladimir lrinupoleos Suho-

pan, pe atunci arhimandrit, adică pănă la 1842.
Apoi mai semnalăm spre sciință, că adese se
iveati conflicte şi neînțelegeri între directorii Se

minariului și Egumenul

Monastirei

cest an este fatal pentru

sedlă,

şi adese

se

părai la Metropolie. Cine avea mai multă înrăurire acela învingea. Dar să nu anticipăn,
să revenim la timpurile de la 1806 înainte. A-

ei, Metropolitul Veniamin,

calomniat

car fi de
retrage

cătră Ruși, carii

din

partida turcească,
scaun

căci

(constrâns

fundatorul

de

vremi

deja ocupase

ţara).

este

şi a se duce la

nevoit

a se

Monastirea

Neamţului, unde ai stat pănă la 1812. In acest
„timp el se ocupa acolo cu traducerea mai multor cărți religiose. (Vedi Foia

pentru

minte

şi Andrei Vizanti. opera citată)
Pe timpul cât Metropolitul Veniamin aii
la M-rea Neamţului sedla nu s'aii întrerupt
totul, dar nici mari progrese nu putea face
Exarhatul lui Gavriil, care ai fost pus asupra
sericei,

ete.

stat
cu
sub
Bi-

ca Metropolit, atât în Moldova cât şi în ţara

Româriească şi aii durat Exarhatul seii pănă la 1812,
adică

timpul

ocupaţiei când

aii fost surgunit de

Calimah V.V. grec şi espediat peste Prut, fiind că

şi Gavriil surgunise pe călugării greci din ţară.
Se nu uităm că şi Exarhul Gavriil era ro-

mân, de origine din Transilvania, scia, forte bine
romăneşte, cum se constată din Catehisul im-

primat în Exarhiceasca tipografie a Chişinăului,
anul de la Cristos 1816, pe când era ca Ar-

hiepiscop acolo, şi a Molitevnicului din 1820
tot acolo ete. De la el ni-aii ramas următârea legendă: „Intrebând boerii Români din Basarabia
pe Gavriil, pentru ce, când erai în Moldova posteaii şi de peşte, ear în Basarabia ali vote să
mânânce? Li-aii respuns: Boeri D-vâstră, puteţi
să mâncaţi pește numai pe păscar se nu mân-

caţi!*
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La venirea din noii a Metrepolitului Veniamin
în scaunul sei arhipăstoresc, care cu drept "|
merita, n'ait uitat nici de cum scâla sa, pe care
atâta o iubea.
Din tradiţie se scie ca distracțiele şi veseliele sale sufleteşti le găsea, când era,

obosit de ocupaţiele sale literare şi de frământările în afacerile politice, în mijlocul : elevilor
Seminariei, pe carii îi considera ea pe fiii sei; pentru care adese le aducea şi le împărța, cu propria sa mână, presentele

sale, ca cuțitaşe,

mate-

rii de: strae, colţuni, papuci şi fructe: ca portocale şi altele! El cunoştea aprâpe pe toţi scolarii şi adese

dismerda
venirea

îi chema

cu

glasul

seii

blând

îndemnânându'i la învățătură!
sa la 1812

îndată ati îmbogăţit

Studii, Seminariul şi prin

urmare

şii

După
cu noiă

și cu

persona-

lul didactice necesar.

Se constată, cum vom videa, că la_1812.ş aii
mai îmbunătățit programul, cuprinzGnd &âncă
şi studiele următore:
1) Gramatica Română, 2)
Simbolul, (Simbolistica) 3) Catihisul, 4) Ariti-

metica 5) Exigesa, 6) Istoria religiei, 7) Istoria profană 8) Cele trei lucrări ale minţei
„Filosofia). 9) Limba latină. 10) Teologia. 11).
Cântările Bisericeşti. Cităm ad litferam cuvintele
dintr'un . discurs public ținut la ispitirea (esamenul) din. anul 1815 de studenţii Se-.
minariei în faţa Metropolitului Veniamin în care
eată

ce

„flăm

dice:

„Doi

în această

ani ai

trecut

scolă, şi pofta

„lumină

atătea

„vreme,

râvna de a seci atătea lucruri

"ruri nesciute,

„de am

putut

închipuiri

de când

de a

totuşi

aii

închisă
putut

a ne face idee de

de

ne a-

pune

o

la

lungă

şi adevă- ;

a sevârşi

atăta,

gramatică,

„Simbot, de Catihis, de artimetică, de cartea fa-.
.

*

de !
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„Cerei, de istoria religiei, de istoria

profană,

de

„cele trei lucrări ale minţii, de începutul lirbei
„latineştă, începutul bogosloviei, căntările şi râu„duiala bisericei*....
(Posed un manuscript în

care sunt trecute 18 discursuri ale elevilor Seminariei din Socola pronunțate către Metropolit
şi Domn între anii 1813—1827,
de unde am
estras acest pasag!u).
|
„Încetând din viaţă Sofronie, despre suecesorul

seii

Isaia

Giuşcă,

dis

şi

Socoleanul,

ce seim din Diptihul Seminariului:
mandrit

Isaia,

după

aicea la Monast.

ce tănăr

Socola

la anul

eată

„Acest Arhi-

Monah

ai

1803

venit

şi ai în-

vățat în scola de aici cliricală şi aii stat şi rânduit învăţător, apoi la anul 1809 s'aii hirotonisit
Diacon şi preot şi la 1811 rănduit Egumen monast. Socola (se înțălege după încetarea din viața
a Arhimandritului Sofronie), cinstindu-se la 1812 şi
cu cinul de Arhimandrit, unde şi egumeneşte pănă
la 1838, ear la 1841, Martie 25, sai matat
din această viață“.
De aicea videm încă că Se-

- mivariul nu ş'aii întrerupt cursul seii între anii
1806—1812, apoi că Isaia; înainte de a fi Egumen

aii fest profesor în Socola, de

la 1809 pănă

când ait fost numit Egumen. Acesta ati jucat un rol
insemnat pe lăngă Veniamin şi Mihail Sturdza
Voevod.
Tot pe timpul acesta, adică: de la 1812 înainte. mai găsim în Diptih că au fost dascali de
cântări, tipie şi rânduială Bisericească la Socola:
1) Dascalul Gheorghe Vălcul, şi în urmă dascalul Vasilie Popovici.
Diptihul cuprinde aceste
vorbe:

„Aceştia

aii fost

învățători

de

Musică

în sc6la din Socola, unde ei sai săvărsit din
această viață şi Vasilie au dat Monastirei 1000
lei prin a sa dieata la 1827 Februar 12“, Tot

—

39 —

pe timpul acesta ati mai

despre

Constantin

nomul

se esprimă Diptihul:

şi Eco-

fost

profesor

care

earăşi eată

„Acest

cum

Constan-

Fconom

tin în copilăria sa

fiind de 14 ani, la 1805

întrat la Seminaria

din

în acestă Seminarie învățător
hirotonisindu-se

ătuncea

Monastire,

această

unde

fost

rănduit

pentru

Biserica

au

1811

la

pănă

învățăndu-se

ai

păna la 1818, şi

preot

Gospod din Iaşi, cu hramul sf. Necolai. ai fost
sijitor la acea Biserică pănă la 1834. Când
earăsi s'aii rânduit Catihet la această Seminarie
pănă la

îmbrăcând

1842

Acest Econom

1841....

Constantin ' la
sub nu-

schima Monarhicească,

mele de Climent, ai reposat în acest an.“ Tradiția susţine și elevii sei spun, că au fost un
bun și moral profesor.
De la 1806—1833 puţine date positive avem
despre mersul învățăturei în Socola, şi eată pentru

Vin

ce.

Ruşii

şi neocupțara pănă la 1812,

apoi la 1821 începe Eteria, apoi vin Turcii şi
stai în țară. vin în fine Ruşii, așa că pănă la suirea. pe tron a lui Mihail Sturza, la 1834, totul eră
şi nestabil,

fiesigur, totul. schimbător

totul în a-

Dacă vom
morţire din causa împrejurărilor.
mai adăugi pe lângă aceste și arderea mui întăi
a Metropoliei de Moldova la 1827, când ai fost

mistuite şi devenite

prada

focului

tote

actele

vechi ale Metropolici, prin urmare şi cele relative la Seminarii, apoi arderea Seminariului la
1828

din

causa

lagărului rusesc,

care şaii aşe-

dat lăngă Seminarii cuptorele sale pentru fabricea chitanului, când din neprievedere aii ars
casele Seminariului şi Biserica împreună cu tote
documentele

şi

arhiva

scolei.

Prin

urmare

se

esplică uşor sărăcia de documente ce se constată

.

—
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la formarea istoricului acestei scoli, aşa că numai de alte date lăturaşe ne putem servi. Pen-

“tru timpul- dar de la 1812—1820 ne vom servi
de discursurile ce le posedăm şi care conțin un:
material însemnat pentru scâlă. Că după ve:
nirea Metropolitului Veniamin din Neamţ la 1812,
cerut de totă obştea, boerilor, el ai îngrijit nemij-

locit de se6la să vede din acea că la 1813, August
în 6, când este patronul Bisericei din Monastirea
„Socola,

aii

venit

la ispitire

Scarlat Alexandru
şi Boerii ţării.

Calimah,

atăt

Vodă,

care

era

cât şi Metropolitul

Aceasta se probează prin diseur-

sul ocasional, ce probabil, dascalul Enachi

1 ai

pronunțat în fața lor și eată ce găsim în el.
pe aaneee Care îndemn (de bună ocărmuire) ai să„vârgit să înduplice o putere ce este domnitore
„preste

hotăviri.

„sistemă,

care

„Xandru

Moruz

se voiască

a cerceta

de fericitul întru
Voevod

şi

de

cătră

„îndurător părinte, Metropolit Veniamin,
„tisit, pentru

ca

„lui D-zeii pentru

şi această

pomenire

Ale-

al nostru

sai

sis-

se fie slujitori altarului, rugătoră

întărirea

stăpănirei

Inălţimei

„Vostre, pentru binele patriei şi pentru folosul de
"„0bşte.....“ Bar în alt discurs adresat cătră Metropolitul Veniamin şi cătră patrioți găsim cuvintele următre: „.... Şi nu scim care nădejde
de apărare va da prețuire la sirguinţa acelora,
carii nu

sunt

în stare

a-şi arăta

singuri

silinței lor, de cât prin nişte prea uşore
tări pruncești. Nu scim ce laudă va lua
pitire de lucrări audite cu nişte tineri, carii
eri n'aii hrănit ale lor simţiri de cât cu
ce le da prostia; cu nişte cugete ce încă

roda

cuge0 ispănă
acele
n'uii

sprijinit nici o socoteală de cinste, cu niste inimi adormite de cătră tâtă trezvirea, şi în scurt;

—
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cu nişte noi începători,a cărora muştru (educație)
este însărcinat mai mult de greșele de cât de

nimereale..... Şi pentru noi (profesorii) o încredințată nădejde de apărare întru sciința, că acestia, ce voim a“ ispiti, sunt nişte ospeţi pre
sosiți la această

decurând

sc6lă, fără sfieală vom

lua îndrăznire a'i şi ispiti despre cele ce în poitiră s'a arătat, subt acea mângăcată nădejde că
ce pote
acea îngăduință,
cu
fi dăruiți
vom
sirguinţă:...
sa rădice îudemnurile spre o noită

făcând

Apoi

că

„Pentru

apologia

de încetează

cărturăriei mai

vrajba,

dice:

de tace zavistia,

de nu se mai aud urletele hulelor şi a părelor,
cu care răutatea se sileşte să surpe norocirile

de aprâpelui, cine pote dice că nu creşterea tine-

rilor cea întru frica lui D-zeii
cestor greşale.....“

este curăţenia a-

întru

îndelungate

„Apoi şi noi din curate cugete rugăm

tătorul

hunătăţi

de

ca

dile

pre dă-

păstorind turma lui Christos, să dobăndiți împreună, ttă fericirea binelui de veci“. Din aceste

doită oraţiuni se constată că esamenile Ja Socola se ţineaii la 6 August (pât= ocasional), că

scâla avea elevi pe care dorea Metropolitul ai
ascultaîn public şi Domnul şi Boerii spre a şi re-

comenda sc6la, apoi că eraă profesori mai mulţi,
și că studiile se da numai în limba română.

Pote că Metropolitul Veniamin ai
scop de ai adus pe Domn la esamin,

în anul viitor. la 1814 lunie în 20,

făcut cu
pentru că

Domnuldă

un hrisov în favorea sedlei, în urmarea jalobăi
ce i'aii dat Isaia (Socoleanul) Arhimandrit şi Egumen,

pus

la cale

Metropolitul

la aceasta, de bună

Veniamin.

Acel

hrisov

samă,

de

recunâsce

scâlei prerogativele următâre: După ce accentu-

—
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ează puternice că s'aii aşedat scolă de catehesie
în Monastirea Socola, că Monastirea are miluiri
de la Domni şi mai ales pentru ajutorul şi întemeerea Sc6lei din Monastire, apoi dice că dă şi el Monastirei, ear mai ales susținerei scâlei aşe-

date pentru

învățăturile de Catihesie.

„Hotărîm, dice

„luna

hrisovul,

să aibă

a lua

pe totă

câte dece lei mila din vamă, căte patru ocă

„unt de lemn, patru oca Inmînări de ceară, și una o0„Că tămie iarăși din vamă pe fie care lună.“ Visteria,

să scutească

600 oi de goştiniță, doiie sute

de

de

desătină,

de pe moșiile

aseminea

a să

mănăstirei de

scuti

dajde.

stupi

tot vinul

Apoi.

mai

adauge
„că găsinduse 30 ludi (6meni) stre„ini, aduși de
acum înainte de peste hotar,

„să fie scutiţi de birul Visteriei. Pentru ca săi
„albă Monastirea numai spre ajutorul slujbelor
„Şi a trehuinţelor sale şi scola să se păzască
„întru cea mai încuvințată stare, spre bună spo„rirea învățăturilor“... Ast-fel dar sedla Socola

prin înrăurirea Metropolitului Veniamin ai obţinut şi de la Domnul Calimah o adăugire la venitul săii, pentru

a se putea întreținea.

1)

Seapaţi o dată bine dascalii de la Socola cu
ispitirea de la 6 August, cu ocasia Serbării Nascerei Domnului, prind la curaj şi în faţa Metrolitului şi a patrioţilor Boeri, pronunță o oraţiune prin care'şi înalță la cer izbânzele lor cu elevii. Eată ce se dic în acea cuvântare...... „Unde
şi care este mijlocul prin care se dobândeşte

fericirea? Cu ce suii poliit și se poliese
1.

nor6-

Tâte hrisâvele atingătâre de fundarea Seminarinlui eraă
pănă la 1850 în arhiva scâlei în original, de unde le ai
decopiet, Dl. Teodor Codrescu și le ai publicat, astăzi sunt
în arhiva Ministerului de Culte. ete.
———————
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dele? Aii nu starea unor treaze

ithiceşti (morale)

portă_vrednicia unor âşă__căștiguri ?
învățături
arătați-ne, mă rog, vre un suflet atăta de îmŞi

bunătăţit carele se fi avut milă a tredi norodele
carele ai adormit. nu dic un vânt, ci sute de
ani, fără să se fi trezit vre-o-dată ca se vadă

ore în ce stă adevarata cinstire şi binele cel de-

sevârşit? arătaţi-ne,mă rog, pentru ca sei cântăm

laude,

nu ,cuurătați-ne pentru că noi nu scim

pre alt_moralicese Iroii, carele, prin stanoscem
sea unoră mat înalte învățături,se volască a

poloisi pe acest naţion, precum Moisi al Evreilor, Pitagora al Grecilor şi alţii mulţi ai altor
neamuri, fără numai pe acest adevărat
Că unde sia,
al neamului românesc.

părinte
nu die

lui D-zeă, pentru povăţuitorii norodului,
preoți die, luminele lumii, de unde scia

pentru
dre ce

pentru cei de obște. ci pentru slujitorii Bisericei

na-milă este retorica? Ce jivivă, logica?. Ce fel
de dobitoc moralul, saii învățătura dreptului fiRiîs cu adevărat
rei, şi ce nălucire Bogoslovia.
şi de cătră jidovi,

gunoiul

omenirei ;

cu basne pot

ași tălcui

sunt

carii

pentru că măcar să fie ei răspândiţi întrn tote neamurile,

dar

totuşi

a lor relighie,

macar

şi de pote astădi şi un Moldovan

a'și deschide gura în limba sa să grăească de
figuri siloghismiticești, se îndrăsnească a se despolălui, sai a se vorbi în a sa limbă, de a sa
credință, de unde acâstă cinste neamului? De
unde o aşa căștigare atât de mare, pe care o
laudă tote stăpânirile megieşite?
„„. Se lăsăm starea evlaviei, privignerea Bisericilor,

milostivire

lacrimile

milostivirea,

îngăduirea,

şi miluirea, vestească-le

ce s'ait

vărsat pentru

întorcerea

cu

pre ; acestea,

voi în vremea

—
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părăsirei scaunului ; că noi (profesorii) şi ei (e„ levii) din curăţenia inimei atâta dicem:
Bucu| ră-te ithicescule (moralule)
Iroiă. şi al Patriei
| mare făcător de bine Veniamine.“
Se vede că le au venit şi bieţilor dascali o ocasiune

favorabită, cum se zice le venise și lor rândul la cinste, pentru că le venise apa la moră, revenise pe

tronul Arhipăstorese părintele lor spiritual de
la care și prin care și căpătaii subsistența lor
matei ială şi existența, ear se6la prosperitatea, ei; de

aceea

cu atăta foc vorbese

ței şi de

propăşirea

ne mai

auzite în

lor

de bine-facerile
cu

limba

căr-

studenţii

în sciinți

romănească!

In anul

1814 s'aii ţinut (se vede că era obiceiu) mai multe
cuvântări,

aşa

la Nascerea

unul Metropolitului la Invie e, altul

Domnului

şi în fine altul la ispitire;

dar acesta'i pronunțat de studenți. în care“ mulțumesc pentru bine-facorile ce primesc de la el
cu

educația

onomastică,

într'un

și

sf.

cuvânt

instrucția

lor.

mucenie

la

Invierea

Altul

de.

Veniamin.

diua

la

Domnului,

sa

1815

pronun-

țat tot de elevi, i adresază următorele engonmiii:
ps. EŞtă stălpul preste carele tot norodul are
pusă nădejdele căștigărei binelui de veci, şi implinirea, cinste; turn de acea sprijineală, ce mân-

ghăe cu încredințare căștigarea odihnelor. ....0ă
noi (elevii) nu avem altă gătire resplătitore, de

cât cântăm

vredniciile

mărirei

Vâsire

şi bunele

scoposuri, lăsând în aducere aminte şi fiilor
noștri, că niminea altul încă n'aii fost pănă în
veacul nostru, carele să fi poleit mai mult nea-

mul romănese cu folosul sciinţilor......* Ear cătră
Domn, tot la această serbătore, tot cam aşa se

esprimă.

In fine vine timpul ispitirilor, cu care

ocasie se descriii

bine-faceriele

religiei;

de a»

—
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ceea nu ne putem opri dea nu estrage o pericopă
şi din aceșt cuvânt, şi care aii fost pronuntat
îmainte de începereaispitirei : „Insă religia este

aceea care

aduce

liniștirea cea

dorită a împă-

cărei cugetului.
Având nădejdele răzămate pe
statornica fericire, aceasta scie a potoli patimele,
a goni stricăciunea şi a impila răutatea.
Pentru că de şi urmează înfrănarea, de aleargă bu-

nătatea de a ne folosi cu acele învățături, prin
care se putem ajunge la starea cea mai desevărşită a căştigărei binelui de veci,

învățătura re-

ligiei le pricinuește..... Ear după terminarea ispitivelor eată cât de frumos şi oratoric se adresază unul din studenţi cătră Metropolit şi prea

slăviţii patrioți:
„De cum-va nu va
nică un fel de mulțemire sai laudă
silința, ce am

avutdea

putea lua
sporul la

pune în înțelegere

atâte

osebite învătături ; Drept care înainte nu putusem avea, nică un fel de înebipuiri, apoi sorta,
creșterei

n6stre

cei din

pruncie

pentru că n'aii pricinuit altă
nostre
sime.
tenelei

se va osândi;

deşteptare

minţei

de cât a ne lăsa într'o dobitocească groŞi se pote socoti de cătă greutate a oseste

însărcinat,

cel

ce

nu

din

scânduri

netede, ci din nişte copaci,

ce sunt îngreueţi de

crengi,

vre

este

silit

a

face

un

analog,

saii

amvon de cuvântări“,
„Doi ani ai trecut de când neaflăm în această.

se6la şi pofta de a pune la lumină atâtea închipuiri, închisă de o lungă vreme, rîvna de a şei
atâtea lucruri şi adevăruri ne sciute totuşi ai
putut a sevărşi

atâta.....„La 1816

cu ocasia he-

retisirei de diiia
Nascerei Domnului adresază
Metropolitului următorea laudă: „....Nu am da
Oreşi-care răsuflare

dorinţei nostre de

a nu

aduce

—

46

—

mulțămire Preosfinţiilor Vâstre, de vreme ce eovârşirele facerilor de bine'a îndurărei vostre at

atâta vrednicie, cât ai silit şi pre cei streini să le

socotească a fi vrednice
să

trăiască

purarea
Rosia,

în veci

cu

vecuilre;
le cunâşte

de însămnat,
mirare

Se scii
Austria

pentru

la pomenirea

acum

şi să

ea
cea

şi

de cătră

slăvese

de către

toți învățații țărilor megieșite. O gazetă. cu şase
anii mai înainte, ne aii dat această însciințare:

Eară neamul românesc în Moldova, prin Arhipăstorul lor Metropolitul

Veniamin,

citează

care

cărora li-aii făcut

scola de Bogoslovie (Teologie) şi de alte învățături
în limba lor, ceareă a se deştepta. Apoi mai
o Geografie,

zice:

Ear în lași euste

Metropâilit Venamin, om îmbunătățit şi forte
iubitor de neamul romănese, vrând al lumina

prin tălmăcirea a multor folositâre cărți în limba

românească.
Cine nu sciecă o raritute .este a
mişca socoteala lunii ca să ia la păstrare. pentru ţinere de minte, vre una din faptele ominești ;
ear mult mai mare raritate este a videa în vre-

mele de acum un Archipăstor, carele întocma să
urmeze. cuvântul evaughelicese ce dice: a face
şi a învăța,

a învăța

prin tote

unghiurile,

eara

face cine şi unde?....* 'Tot acest cuvânt cuprinde
o sumă de notițe prețiose pentru timpurile acele,
" atribuind multe fapte activităţei neobosite a Me-

tropolitului Veniamin! La 1815 pronunţară un
discurs cătră Domn în câre să dovedeste idănîitatea de interes între Greci Şi Români; apoi
arătă” 0ă” Dot Românii suntem viţa neperitâre a

vechilor, acelora din Roma.
Eată cum să esprimă lăudând bravurile strămoşeşti :
„Pentru că măcar să se fi dejghinat această
ramuLă (noi Românii) din Romul, cel mai slăvit

—
al nearnului

47—

romanesc, măcar ca rătăcirea

sa să!

fi povăţuit a ajunge la această țară a Dachilor,
însă după cum se zice: că vița de vie are să
îuvie, în acele ce se ating

de a lor voinicie,

ei

aii fost spaima si groza stăpănirilor mezieşite
în a se apara pre sine. Pre Palojeni nu pluguri,
ci tărători plugului de a “âra să semene
ghindă spre pomenire i ai supus, şi pănă astădi

se văd copaci în Bucovioa, dumbrava roşe se
cheamă.“ Este forte însemnată această notă caracteristică. ce se atribueşte Românilor de cătră
scolarul Dascalului Enachi, care era, cum vedem,
şi înfocat patriot. Ast-fel se însedea atunci patriotismul,

în

inimile. tineritului |

„De este a grăi de harac:erul acestor Români
ei sunt aseminea albinei, a lor silinţă este ca să
adune,

a lor stubee

mai tot-dâ-una se văd pline,

nu bagă în samă când cu omenire i se tae
gurul; ear de cum-va niştine i zădărăşte,
mează în răsplătire şi ei aseminea albinei.
caste a dice de a lor evluvie, la aceasta las

faurDe
se

fie mărturie Mănăstirile, ce pretudindenea, se văd
zidite şi înzăstrate. Proşti, însă a lor prostie

evangheliei
ască asemineă potumbilor, se lasăa
fi ei ca prunci)...

Din aceste citate ce le am estras întradins și cu

scop din cuvintele profesorilor şi a studenţilor din
Seminaria de Socola, se face multă lumină des-

pre starea îmvățământului şi în special a institutului lui Veniamin. Mulţi credeai că nică
urme de sc6lă n'aii mai esistat de la 1806
—1820, ceea ce nui exact, din probele ce
am

adus;

mod

positiv

să învăța.

ci

din

contra

existența

La

Sedlei

se

argumentează

şi cam

ce

în

anume

1816 la finele anului se vede că

eră

—
ai murit
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un biet dascal de la

Socola,

ear stu-

denţii lui Vaii făcut discursul funebru, ce se con- servă în manuseriptul de cuvinte, ce posed.
Cu tote acestea sedla din Socola nu merge
toemai bine între

că rămăsese

pe

urmă,

De

aceea

anii

1817,

numai

care

un

preda

Metropolitul

18,

19

profesor,

gramatica
se

îngrija

şi 20; Fiind-

în anul

de

românească.
tare de

a o

“îmbunătăţi.
Eată ce găsim în Foia pentru
minte ete. No. 34 din 1840:
„Dar cu cât

scăpătasă mai mult această naţională Seminarie, cu atăta maj tare s'au înaințat scola gre-

armare

|i£ &6s6ă, care se afla în politie, însuşi una şi singura
|
ș

î

"mistuind tote veniturile
sedlel
or
naţionale;
şi
pentru Moldo-românul și limba lui nimic alt numai

? rămăsăse

românesc,

de cât

acea

cerşută

graţie,

eu

j de a ţinea pe lângă sc6la grecească un profesor,
| care în limba românească să învețe matematica,

jteoretică cu aplicaţie la geodesie şi arhitectură...“
Venim acum la anul 1820. Metropolitul Veniamin concepuse încă de mult timp planul de a
face o noiiă reorganisare Seminarului seii şi avu
de

consultător

în

această

afacere

pe

D-lui GQ.

Asachi, ce studiase în străinătate cu mijlocele Metropolitului. Se decisă că pentru a da o estindere mai mare studiilor Seminariale trebuese
profesori şi mai apți şi mai mulți.

In ţară

nu

se găsea; atunci în_vara anului 1820,
mai
întăi Metropolitul şa luat un asociat ori coleg,
ca consepitrop, pentru afacerile scolei, pe Vornicul
Mihail Sturdza, care era cel mai învățat dintre
boerii tineri, şi în acord

cu acesta

însărcinează

pe referendarul G. Asachi ca să se ducă în Transilvania şi să angajeze de acolo profesori buni,
persone reputate pentru sciinţade carte şi morală
-

—
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Eată ce dice D-lă G. Asachi în Chestia învățăturei
publice pag 12: „Recunoscând că basa civilisațiunei unui popor este luminarea Clerului şi for-

marea parohilor, pătrunși de sfințenia epanghelmei lor, Metropolitul Veniamin după propunerea
lui

G. Asachi,

narului pe

şa

însoţit

Vornicul

Mihail

vățat din Boerii cei juni,
rimea

unei aseminea

de Epitrop
Sturdza,

carele

chemări

a Semi-

cel mai în-

înţelesese mă-

de a conluera cătră

renascerea învățăturelor naţionale.
Punerea în
lucrare a unui noii plan de reorganisare a acelui
Institut s'au încredinţat referendarului G. Asachi,

drept care el aii călătorit în Transilvania,în curs
de șase luni, sprea studia sc6lele române QrîhOd0X6,ce erai

vincie încă

amu

de la

organisate

în

acea Pro-

Impăratul Iosif al II-lea. Pa-

tru profesori sub direcția doctorului Vasilie Popp,

din cei mai învăţaţi şi vrednici români, angajați pentru Seminariul Socolei, carele se reorga- Dizasă după un noii sistem, conform cu starea
învățăturelor, ai început cursul lor la anul 1820,
cu un zel care promitea doritul resultat.
Dar acest curs organisat sub auspicii atăt. de
fericite la începutul anului 1821 de odată s'aii
împedecat de revoluția Bteriei greceşti.“ (Vedi
opul citat G. Asachi pag. 12 şi 13 şi înainte).

Far D-lă G. Misail se esprimă aşa: „Aşa dară
în vara anului 1820, Epitropia Seminarialui trimise pe D-lui G. Asachi ca însuşi îndemnățor şi
împreună lucrător, dicea un biografa reposatului
Vasilie Fabian,

cătră

Comitele

în Transilvania

Gheorghe

țărei, ca să învoiască

cu recomendaţie

Banfi,

Guvernatorul

aducerea a doi, trei tineri

capabili a respunde la profesura sus numitelor
obiecte. Nu cundscem sentimentele ce personal
4

eee
comenta

—
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vor fi caracterisat pe Comitele Banfi, aceasta o
lăsăm în sarcina 6menilor competenți, dar vedem
_pe biograful lui Fabian că în adânca politică a
acestui

personagiii,

unită

cu

renumele

bunului

Metropolit Veniamin, pune garanţiile bunei reuşite a misiunei

D-lui Asachi...

Și în adevăr

a-

icea ai angajat pe D-lui Ion Costea, profesore
pentru retorică
. și poetică, pe loan Manmfi profesor pentru gramatica latină. Unde găsi însă
şi pe răposatul Fabian nu se scie. Atâte positiv
că D-li Asachi, în scurt timp, însoţit de aceşti
trei tineri, veni la Braşov.
Aicea mai angajă
şi

pe D.

Doctor în

filosofie şi medicină

Popp,

unul Aire cei mai învatați români al secaTuli
al XIX,

dupre

cum

recunose

6meni

forte

com-

petenți pentru filologie,şi tot-o-dată Directorg ŞSe-

minariului.

Cu acest contingent preți63 de pro-

fES6ris6 întorse în laşi D-lă Asachi pe la începutul lui Noemvrie 1820. Ceilalţi întrară în
Socola, ear D-li Fabian ramase pe lână D-li
Asachi“. (Vedi Bulet. Instruct. publice 1865—66.
pag.

173

şi 114)

In F6ia pentru minie etc. la No. 31, 32, 33
şi 34 anul 1840 este publicată de un anonim
P. viaţa lui

Fabian

sub titlul:

suri din viaţa reposat. Paharnic
saii Bob,

Oureşi-care

tra-

Vasilie Fabian

in care eată ce găsim:

„La începutul

lui Noemv. D-li G. Asachi însoţit de profesorii seă
I6n Costea, Ioan Mamfi şi Dr. Vasilie Popp se due
la staţia lor, la Monastirea Socola,
vănduit cost (salar) şi lacaşe“.

unde

li sai

Dacă n'ar fi venit evenementele triste ale Eteriei greceşti îndată după stabilirea acestor persâne,

ca profesori la Seminariul

avut curând frumose resultate.

Socola,

am

fi

Dar nenorocire,

—
abia

se începuse
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cursurile,

abia

începuse

a cu-

nâşte aceşti profesori seola şi pe scoleri, când
izbucni, prin luna lui Februar 1821 Eteria. Acum să videm ce reformă se proectasă în programa notiă, după
venirea acestor profesori?
După D-li Misâil aceşti noi ăpostoli” artă a
preda

1). Gramatica

românească

cu tote părţile ei. Il) Retorica

şi limba latină,

şi poetica

latine. III) Filosofia şi filologia,

sai

limbei

comparaţi-

unea limbei româneşti și derivațiunele ei cu
limba mumă-—-latina.
Pe lângă acestea trebue a mai adăugi şi sciințele

religi6se, de

care tace D-lă Misail. Din cele dise

să constată că se predaii o parte din sciinţele
religise şi mai înainte, de profesorii ce erai
pănă la 1820, cum am văzut.
Notăm că în

Opisul
Socolei

ner
Popp,

citat
de

Vasilie
care

mai

sus

la anul

găsim,

în

1815, subserierea

o hartă
unvi

a

ingi-

Popp, 6re nu este chiar Dr. Vasilie
cunoscea

si ingineria

şi

care proba-

bil G'aii fost pe aicea înainie de această epocă?
Mai însemnăm că pănă la 1820, sc6la nai
avut Rectori ci Egumenii Monăstirei, din diferite
timpuri erai şi ca representanții
fel de inspectori morali
asupra

scoleă, ori un
ei şi carii dă-

deaii relații despre mersul scolei Metropolitului
Veniamin,
Să scie că Metropolitul fundator venea forte des la Seminarii, spre a se convinge
singur de starea ei. Egumenii ce s'aii strecurat cu
timpul la Monastirea Socola, pănă la înființarea Directoratului, sub Vasilie Popp, aii fost: I) Kir So-

fronie, Arhimandrit Sf. Metropolii și Fgumen
- Monăstirei Socola.
(Vedi hrisovnl din 1806 a
lui Alexandru Constantin Moruz, în Uricar. vol.

II pag. 40

şi 41).

Il) Cuvioșia sa Isaia

Arhi-
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mandrit

Egumen, pentru Monastirea Socola. (Vedi

hrisovul lui Scarlat Alexandru Calimah din 1814,
în Uriear vol. Il pag. 46, 47 şi 48). Să vede dar
că la 1812 nu mai era Sofronie ca egumen, ci

Isaia,

pronumit

profesor în anii

şi

Socoleanul,

1809—1812

ce

şi

au

care

fost și

aii egu-

menit cam pănă la 1841, Mart 25, când ai încetat
din viață și l'a succedat, ca Egumen, Sofronie

tărbosul, renumitul Orator și supranumit Masilonul
românilor; dar acesta din causa unor neințelegeri
s'aii retras curând

din

Egumenie,

Acum

cu în-

ființarea, Directoratului se cam
încurcă mersul
seolei, mai ales de la 1839, pentru că nu era
bine stabilite atributele. unuia şi altuia, cum
în curând vom istorisi.
Ce se întâmplă însă cu

Seminarul după începerea Eteriei? Sela înceteză

„eu

totul, cursurile se suspendă

învoluntar şi pe

timp nedeterminat; ear sermanii profesori locali,
şi mai ales cei trei aduşi întradins din Transilvania, şaii vădut închisă cariera lor, ca profesori

la Socola, chiar în începutul ei! Cine era săi
sprijine? cine să le plătească simbria?
Eată cât de cu durere de inimă se esprimă
despre această întâmplare fatală însuşi D-lui Vasilie Popp, în desertaţia ce face la începutul Psal-

tirei în versuri, a lui Pralea.

„Ati simţit aceasta,

bunii patrioți. Părintele Veniamin Metropolitul
Moldovei, şi Mihail Sturdza, inspectorul sedlelor
naționaliceşti, ai lucrat cu mari jertfe, pentru ca, .
să statornicească această limbă în patria sa, nu
numai profesori transilvaneni ati chemat la sine ;

dar şi sf. Monast.

Socola,

cu tote veniturile ei,

_...
| Muselor lationest
at închinat.
i Și
că lo" Țeuiă acele Muse la câmp (pentru căbatăr
în Politie
şi în Palaturi se resfațaii

cele

streine);

totuşi
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mari roduri ar fi adus, dacă acea nefericită Revoluţie, a căria urme şi pănă astăzi se văd în

Moldova, nu'le ar fi alungat din
dihnă.*

Metropolitul Veniamin

abia

dulcea lor o-

ai

putut

scapa

peste Prut, el singur, de grâza furiilor Eteriştilor,
dupre cum el însnşi esclamă cu durere şi amărăcinne în cartea sa intitulată: Istoria seripturei

Vechiului

Februarie

în

Testament:

22,

sara

spre

„La

anul

23,

când

1821

fără-

de-legile
nostre
aii încordat arcul
D-zeeştii
urgii şi lait gătit pre el, şi întrânsul ai gătit vasele
morţii,
ca un
trăsnit din cer ai
căzut preste nenorocita ţara aceasta cumplită
răsvrătire a Grecilor....
Intr'o aşa înfricoşată
privelişte am dat şi Bă dosul urgiei și am tre-

cut peste hotar într'o căruță prostă, îmbodolit
peste obraz cu un brăă de lână, cu o manta
nemțască

îmbrăcat

călosul „0,

ce

și cu o pălărie pe cap!

nu'și

închipueşte

ca

să și

Tiapere

viaţa!...“ (Vedi opera citată, idem Andrei Visanţi
Epoca, viața şi operile Metropolitului Veniamin).
Tot în “operă "citată, la 1822 Iulie în 12, dice
Veniamin:

„Astădi

s'aii făcut şi noăă

cunoscută

mila D-zeească: că după furtuna cea primejduitore, de 16 luni mai bine, sad descoperit
înseninarea şi ca un Anghel vestitor de bucurie
ati venit şi noiiă carte,din ] a lunei
cu vestireu de rânduirea Domnului

curgătore,
Moldovei.

Prea bine cinstitorul de D-deii I6n Sandu Sturdza
Voevod,

dintre

şi acest

pronomion

veacuri

era perdut.“

Cât ai fost
Şaă

stabilit

Boerii Patriei Nostre,

este

al ei, carele
Prut

cartierul

(Vedi

mai

înoindu-se

de doiie

Vizanti

op. citat).

Metropolitul

Veniamin

sei

la

Colincăuţi:

„Și

—
am ales

loc

Jincăuți.
mi

de
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tristă

Fiește-care

adăuga

- rană

cremi în ochi.

petrecere
vestire

în

suflet

Numai

ților *mi mai dădea prilej

şi

părăe

1821,

găseşte
Februar

la-

eloşea. părăseşte
este grea și mare,

cine

adăpost!
22

de

lasă, de spaimă, pe fiii sei

pentru că atunci izbăvească-se
unde

Co-

de puţină alinare...“
Când

la voia întâmplărei, cumpăna
şi

satul

cetitul şi tălmăcitul căr-

(Vedi tot operile citate).

puii sei, când muma

în

din jalnica patrie

şi

Aşa

pănă

la

cum

pote

dar

de

la

1822,

luna

lui

luliii, Părintele spiritual al sedlei din Socola nu
mai

era

în ţară,

profesorii
mea,
“că

n'are

şi copiii

învățăcel

împrăștiat

cine

din

Socola

Mamfi şi Vasilie
să le susțină

Consulul

nemțese

posiţia

și

scim

şi anume:

Popp

nici

I6n

vădând

lor,

și

în totă lu-

care pe unde ai apucat și putut. Aşa

cel trei profesori

Costea, I6n
nică

de aceea

învăţători s'a

că

pentru

Epitropia

că

nu-i

putea asigura ce va fi în viitor, se reîntore la locul
lor natal, în Transilvania.

despre

Far

scolari

Fabian

tot

ai rămas

în țară.

Cât

această

durersă

aii avut, aii fugit pe la casele părinţelor

sortă,

lor. De când saii întemeiat Siminariul, 1804 şi pănă
la 1821 Februar 22, sedla nu s'aii întrerupt nicio
dată, de şi pote nu erati nici profesori căți ar fi
trebuit se fie, nici elevi îndeajuns; cu tote acestea
S'aii ținut

cursuri în regulă.

Sedla pănă

la a-

ceastă epocă purta numele din hrisov: Scdlă de
Catihisie, (hrisovul din 1804) Scâla pentr Câh .
risovul

din 1814).

Când

saii

reînființat

Seminariul după această pustiire a sa? Nu știm
positiv, ceea

ce putem dice, cu probabilitate, este

că la 1824, după afirmările Omenilor bătrăni şi după
cele ce ni-aii comunicat unele persone contempora-
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când Sf. Sa s'a

hirotonisit

ce ni-ati spus Sf. Sa:

scie

la Inalt Preasf.

înfăţosăndu-se

Catihisul

Diacon.

ca

Eată

întra în cler, ai
Că, voiand

trebuit să se presinte

carele

|

funcţiona ca sc6lă, pe la 1826,

bore, Seminariul

la

Vasilie Ar-

care si venerabilul Econom

ne între

întrebat:

l-ati

dogmatice?

Veniamin,

ad

Sf.

dacă

respuns: da.

r
Atunci Metropolitul Veniamin aii început singu
ns
respu
au
că
fiindși
s,
a] cestiona din eatihi
la tote întrebările

ce aii pus, i ail dis:

„te vei

face dragul mei Diacon“, netedăndu-l şi pe cap;
întrebându'l de unde scia că are a fi esaminat

din catihis, SE. Sa mi-ai spus: că dacă nar fi
sciut să respundă bine, atunci Metropolitul "1
trimetea la Socola,

la Seminarie,

să înveţe cati-

hisul, unde pe atunci eraii anume persone ce
învaţaă cele de nevoe pe cei ce voeai a se hiro-

toni, adică cetirea, cântarea,

rânduelele

biseri-

şi altele.
cești, catehisul, dogmatica, limba română

Cine era pe atuncea profesori, dascălul Enachi,
cu totă siguranța Arhimandrit Ghedeon Proca şi
pote Pralea, care ai făcut, psaltirea în versuri, În
Socola şi pascalul Vasilie Popovici, reposat la
1821 ete. Nu se pâte precisa timpul profesurilor
e 'ait servit în semiacestor persâne, dar este sigur

narie în acest restimp, adică între
fel abia s'aă putut susținea sedla
Să scie că venind Ruşii în
ocupând țara pănă la 1834,
Mihail

Sturdza,

Metropolitul

1824—1834. Astpănă la 1834.
ţară la 1828 şi
când veni Domn

Veniamin

ai

stat

nesupărat pe tronul sei Arhipăstoresc, prin urmare și se6la sa mergea, cum mergea. Ceea, ce
însă este

trist pentru

scolă, este arderea că. Aşa

Ruşii stabilindu'și lângă zidurile

şeolei

lagărul

ior, pentru că eşise din oraș temându-se de holeră,
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ş ai făcut cuptorele, pentru facerea, hlebului (pănei)

necesar soldaților, tocmai lângă didirile Seminaru-

lui; apoi din nebăgare de samă, sărind scântei de
la cuptore, s'aii aprins scâla împreună cu Biserica,
şi aii ars cu desevărşire.
Chiar pănă acum se
văd ruinile unor case arse de atunci,
unde

era vechea sc6lă, în partea
di a Bisericei. Prin această
re focul

ai mistuit

tele ei şi Biserica

arhiva
cu

tote

despre meazătristă întâmpla-

seâlei
ce

cu

abia s'aii putut sedte documentele.
causă

nu

scim

şi nu

putem

tâte ac-

conţinea,

aşa că

Din această

urmări,

an

cu

an,

mersul acestei scoli în acest înterval.

Pe la 1848, între documentele sedlei, se păstra un
plic cu opt hărtiă, tratând despre arderea Bise-

ricei şi a şcolei,
şi izvodul

de

din

anul

cheltuiala,

1830,

ce aii

între care era

întrebuințat

Mo-

nastirea la meremstul ei. 'Tot în acele. hârtii
se afla şi Dieta dascalului Vasilie (profesor); (vedi

„Opisul citat maisus şi pe care'l posedăm cu subserierea : Arhimandrit, Filaret Seriban).
D-li G. Asachi dice: „Dar resboiul şi mai eu
samă holera anului 1831, ai pus o noiiă pedică

propăşirei şi întemeerii sedlei învățăturelor.“
(Chestia învățăturei publice pag. 14). Cu tâtă
ocupația rusassă, cu tote nenorocirile că pe lângă
ocupație aii mai fost şi holeră, sedlele nu s'aii

întrerupt cu totul, de

şi Ruşii

ati voit

să fa

scolele pentru spitale ; dar mulțămită influinţei Metropolitului Veniamin, care opunându-se la acesta, Ruşii

ai

cedat;

aşa că -videm

tocmai

în timpul ocupaţiei ţinându-se examene publice
ear resultatul asi fost prea satisfăcător. (Vedi în Poia,
pentru minte ete. No. 34 publicată epistola lui
" Fabian din 1828, idem Bulet. Instruct. publice,
pag.

181).
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Epistola D-lui V. Fabian se dice: A4ă vrut

In

(Ruşii) să za scolele
Veniamin n'aă lasat
La 1832 se pune
ganic, ear la 1834
hail Sturdza.

De

de spitale, dar Metropolitul
nici într'un chip.“
în lucrare Regulamentul Orluna lunii vine Domn Mitimp şi Seminariul

la acest

'şi

Din acest timp se păsiea 0 fasă mai sigură.
trează şi câte-va acte formale de admiterea elevilor

seminarişti la învățătură. De

abia

Seminariul

"și susținea

la 1821—1834

numele

La 1832 Metropolitul Veniamin

de sc6lă.

eh6mă pe E-

piscopii sei şi închee următorul jurnal: „Astădi
întrunindu-ne aicea în Metropolie spre a se face
închipuire şi analogie banilor 60,000 lei, ce după
Regulament să cuvinea se da la Seminariul din

Socola, atât din partea
piscopiilor
nalogie pe

parhiele;

după dreapta

vine a se respunde

tropoliei

25 mii

Roman

23 mii lei

Huşi

12

cât şi a E-

Metropoliei

de Roman şi Huşi, şi făcându-se asuma celor Bisericeştă din trustele E-

miilei,

analogie ce

sai făcut,

din partea

pe tot anul

Me-

lei, din

partea

Episcopiei de

şi din

partea

Episcopiei

de

Și împlinindu-se suma de 60,000

leă se vor respunde regulat pe fie care an de la
1 lanuar 1832 în mâna rânduitului din partea
Inalt Preasf.

Metropolit,

spre

care

sfârşit

s'ail

încheat acest jurnal“. (Vedi acta No. 19 din Sf.
Metropolie). (Subsemnat) Veniamin Metropolit. Sofronie

Episcop

Huşului.—Fiind-eă

veniturile mo-

Socola

nu eraii înde-

şiilor şi imobililor Monast.

ajunse spre a să întreținea un înternat uiai mare
şi a să plăti mai multi profesori: și fiind-că Metropolitul Veniamin voiaa asigura sedla și ai da o
direcție mai bună. :le aceia aii recurs prin autoritatea sa. de a să trece în Regulamentul Organic
o lege specială pentru Seminarii, după care tre-

.

buea, să contribue şi Eparhiile împreunăcu Metropolia la întreținerea, scolei, cu suma de 60,000

lei anuală Aceşti bani s'aii respuns un timp de
cătră Episcopii Eparhioţi şi Metropolie în mâna,

Bgumenului

Monast. Socola, care pe ațuncă îngrija

pentru înternat. Pe la anul 1834. Isaia Egumenul şi gospodarnl Seminarului să adresază D-lui

Arhn

cerând cale 60,000 lei pentru
urmează

la

„Aicea

următâre:

neapărată

plata lefilor

„neavând bani;

se6lă, cu cuvintele

trebuință

la Socola,

de

Seminariul

învăţătorilor

lor şi îndeplinirea

Metropoliei,

Directorele

Enuţă,

Paharnie

de

cheltuială,

mijlocirei

apoi fiind-că

în

studenţi-

şi în hrana
acestora

lipseşte,

banii hotărâți prin

Organicescul Regulament pentru Seminarie sunt
din care
prin Sf. Metropolie,
a se primi
bine
apoi
15,000,
bani S'aii. primit numai
60,000.“
la
voiți a ne răspunde restul pănă
(Vedi tot acta din Sf. Metro(Iseălit) Isaia.

polie No. 19). De aicea se constată că anual,
atit Episcopii Eparhioţi, cât şi Metropolia, res-

pundea acea sumă pentru a să putea acoperi
cheltuelile reclamate şi făcute cu întreţinerea

sc6lei.

La 1834 este numit, numai. cu Director, Damas-

țătăă! ;
chin Bâjinca, ce era pe atunci jurisconsultii
,
nu preda nici un obiect în Seminarie dar
“acesta
venea

Duminicile şi în sărbători de a observa

sul sedlei, cum

şi în alte dile când

mer-

cerea trebu-

ința, adică : dacă profesorii vin la cursuri şi elevii învaţă; de aseminea primea elevii şi purta
corespondența cu Epitropia. De aicea înainte
toţi elevii eraii recomendaţi de Metropolie şi apoi
rânduiți de Director unei comisii speciale, compusă din profesorii Seminarului, carii trebuia să

— 59

şi sciinţa tânărului, ce voia

capacitatea

esamineze

—

a întra în înternat.
Esist în arhiva sedlei o sumă

de acte de na-

imra aceasta pănă la 1842. Aceste sunt cele mai
vechi în arhiva

seolei.

Ca, profesori pe timpul

directoratului d-lui D.

Bojinca, erai : 1) Pahar. Enachi, 2) Părintele Costachi

a doia

Teodorescu

3)

6ră,

Andrei

Teodo-

limba

Latină,

vescu, 4) Igretz, Dr. în medicină si profesor de
limba

“de

Igretz,

După

Latină.

ducându-se e], aii fost G. Olăreseu. Despre acest Igretz scim, după cele ce ni-aii comunicat D-li Măcăesind

rescu,

că

rămas

legenda

din Socola

ati fost medicul Chedivului.

următore:

sati dus

De la acesta ni-ati

]gretz observând pe

că ai mâncat

un țăran român

în Algeria şi

o cantitate forte

mare de cireşe, Lai urmărit pas cu pas spre a
constata

că

din

acea

mâncare

lacomă

şi multă,

trebuea să mâră, conform teoriilor sciinţei ; dar
cână ati vădut că țăranul ai intrat îndată într'o

crâșmă, ş'aii tras pe gâtun sângeap de rachiu,
doctorul ati esclamat : De acum a scăpat ! La 1840
Junie în 5, în locullui G. Olărescu aii venit D-lă

Dimitrie Stoica profesor în Seminarii,

de limba

ăs de d-lă D. Bojincă. DireeAnadin
in
Taadus
t6ratul D-lui Bojineă, ai ţinut pănă la 1839, când
au fost înlocuit cu Arhimandritul,
hopan (Arhiereă în urmă) pănă
aii întrat ca director Arhimandritul
Să notăm că Preasf. Suhopan aii

rând

ca

1839:
țelegere

director

şi

profesor

în

pe atunci, Sula 1842, când
Filaret Seriban.
mai fost întrun
Seminarie,

la

dar n'aii stat mult timp veniud în neincu Isaia

Socoleanul,

care având

multă

influință pe lângă Metropolitul Veniamin, ai
reușit a îndepărta pe Preasf. Suhopan. Pentru

— €0.—
moment

ne

absținem

ai provocat
rectorat,

de a enuimăra

eşirea Preasf.

lăsând . aceasta

sale din

pentrn

causele ce

întătul Di-

altă dată.

A-

ceastă dată aii fost înlocuitearăşi cu D-lui Bojincă.
In al doilea directorat profesorii s'a mai pri-

menit şi îmmulţit; aşa vedem că Preasf. sa „aă_
adus din Bucovina ca profesori 1) pe Procopovici
e exigesă şi ebreeşte. 2) pe Mandişevschi de
Teologie 3) pe “Nasiovici de limba, latină, iar

directorele preda Filosofia.
rămâsese

1) Paharnic.

Enaki

Din profesorii vechi
2) Parint. Costachi

Teodorescu 3) Andrei Teodorescu, ba încă şi un
„profesor de cântări.
Aşa dar personalul didac-

tic era destul de respectabil de la 1834—1842,
mai ales între anii 1839

pănă

la 1842.

Scim earăşică Metropolitul Veniamin ai dimisionat din Scaunul Metropolieila 18 Ianuar 1842
şi prin decretul Domnese No. 10 din 29 lanvar i:
să admite dimisia. In anul precedent însă la
1841 Martie în 28 Metropolilul Veniamin insistă

cu putere şi reușește a i se admite de Divanul
domnesc şi a i se întări de Domn următârea
legiuire în favârea Seminariului, care dacă s'ar

fi aplicat, am fi fost departe
Clerului.
Eată acea lege.

astădi

cu cultura

Pravilă.

„Pentru adausul venitului Seminariei Veniamină

din M-rea Socola, care adaus este neaparat spre
acoperirea cheltuelilor acei Seminarii şi. pentru
hirotonisirea de preoți. numai din acei câți vor
avea

trecut

cursul

învățăturilor

în acea Semina-

rie, întărită cu Otisul domnese din 28 Mart
anul 1841 No. 19 cătră Sfatul cărmuitor.
I). Pe _viitorime 'socotindu-se de la începutul
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pre cât va
Veniamină

anului curgător 1841, vremelniceşte
fi trebuință, să se dee la Seminaria

din M-rea Socola de către Episcopia Remanului
câte patru-deci mii lei şi de cătră Episcopia de Huşi
căte treidecă mii lei pe fieş-care an, înțălegându-se cuprins în aceste sume şi ajutorul ce mai
dinainte urmară a da la dânsa aceste Episcopii.
ID). Pentru

preutască

tagma

a putea câştiga

stima acea pe care în adevăr o învredniceşte, să
a să

nu potă pe viitorime

hirotonisi

ai-

preoţi

cea în Principat din alte osebite fețe, de cât nuîmai din acei, câţi trecând cursul învățăturilor
în pomenita Seminarie din M-rea Socola, vor fi
cu

deplină

a dogmilor

sciință

duhovniceşti

și

tot-odată împodobiţi de un bun moral: Ear pănă
la vremea când vor ieşi din Seminarie aseminea
bârbați,

cu

care

o aşa tre- .

îndestula

să se potă

buinţă, propriprietarii satelor cu Biserici, pe
unde ar fi lipsă, să se adresască cătră Preosfințitul Metropolit, s'aii cătră vre unul din Preosfinţiţii Episcopi de Roman și de Huşi, precum
acele sate, dupre a lor posiţie sar afla de Eparhia Metropoliei saii acele a vre unia din Episcopii, pentru

Metropolit sait

ca Preosfințitul

Preosfinţiţii Episcopi

să pue

la cale

a

se înde-

.

plini lipsa de preoți la acele sate, cu luarea din
preoții ce sunt de

osebite locuri.“

Cu eşirea Preasf.
1842 luna April,

prisos

peste

trebuință

directorat la -

din

Suhopan
toţiprofesorii

pe la

din Bucovina,

cei adusese Preasf.Să, s'a retras curând nu
scim din ce cause. Ear referendarul sedlelor
de pe atuncea, D-li GG. Asachi, i-ati înlocuit,
după recomandarea sa făcută cătră Epitropie,
cu persânele următore: 1) loan Maior. 2) V.
acu

aer

aiece

—
Filipescu

3) V.

econom.

5)

62—

Malinescu.

Lăzărescu

4) ÎI. Verdeanu

ca

şef-petagog.

ca

Acest

personal didactic lait găsit Arhimandrit. Filaret Seriban, pe lângă cei vechi, când ai
întrat Director Seminariei în 1842, 30 Septemvrie.
De la acest timp Directorul se nu
mea Rector. De la acest timp se unifică funeţiunele de Eguimen şi Director în persâna Rectorului, Cel mai din urmă Egumen în Seminarie
ai fost arhimandritul Gavrilaş pe care lau înlocuit Seriban. după
Verdeanu. Din

cum

ni-ai

o veche condică

informat

Dl

1.

ce păstrăm.şi care

este scrisă de Andrei 'Teodorescu, profesorul de
Aritmetică, care în timpul Eteriei ş'aii perfeeționat studiele sale şi lu Sf. Sava
în Bucureşti,
vedem că pe la 1834 să notuii elevii, când întraii în Seminarie, când să retrăgeai, ori fugiai ;

apoi dacă li s'a dat atestate şi dacă aă suferit
penalități

şi de ce natură

curi0să această concică,

şi de

putem

ori.

Este

s'o numim

câte

con-

dică disciplinară, în care sunt trecute tote faptele
elevilor; mai devine importantă încă şi din punctul de vedere pedagogic a sedlelor n6stre. În ex
sunt înşiraţi elevii, de natura aceasta, pănă la 1842

August, cu alte cuvinte, pănă la venirea Preasf.
Seriban ca Rector.
Este curios că pe atunci eraii şi elevi privaţi
în Seminarii,

fii de ai unor

Mihai

Sion,

Necolai

Maria

loanova,

civili

distinși, cum:

Dudescu, ba şi copile: ca

Ecaterina

fiica

lui Dimitrie

ar-

gintaru, cărora li se făcea un curs special. Iată
spre curiositate studiile ce aii învățat unul din
aceşti

elevi

privaţi:

1) Gramatica

Română,

2)

Serisorea 3) Retorica teoretică 4) Aritmetica, Algebra,

Geometria,

5) Geografia,

6) Ist. Univer-

63 —.
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10)
sală 7) Ist. Naturală, 8) Logica, 9) Morala,
ă.
Latin
a
Limba Francesă 11) Limb
ți
De hună-samă

că

Părinţii

plăteau a parte pe profesori

acestor elevi priva

pentru

lor.

munca

Aceasta la 1842. Notăm că şi reposatul Consi
tantin Negrutz tot de la profesorii din Seminari
cum
după
săi,
ai învăţat româneste, pe timpul

ie în o declară în Păcatele tinereţilor, unde deser

ă,
mod sarcastie pe C. 0. Enaki. Ia acea Nuvel
e.
poesi
a sa i at respuns și C. 0. Enaki prin o

Di această condică mai constatăm că pe acele
timpuri era o activitate mare literară între profesori, ba

şi elevi;

pentru

că se

observă

că

se

luati din Bibliotecă cărți forte multe spre cetire,
atât de către profesori cât şi elevi. Apoi elevilor li să dădea din Bibliotecă şi cărţile pentru
a învăța, câte erati imprimate, mai ales autorii
limhelor clasice. Tot din această condică să
mai constată că Seminariul avea pe la 1834, o

Bibliotecă bunişoră, înzestrată cu cărțile necesării.
“ot din aceasta să mai constată încă că Metropolitul

e neVeniamin şi dădusă pe la 1840 seriptellui
a sta
spre
sei
ului
nari
Semi
i
imprimate Bibliotece
ru
Pent
i.
astăd
pănă
ervă
acolo și care să cons
sciință însămnăm aicea un număr

nuscripte,

câte le găsim

în

din acele rmma-

această

de

eondică,

şi nu întră direct acest lueru în planul ce ni-am
propus.

1). 7 Tomuri hrisostomieale tălmăcite de Preost.

Metropolit al Moldovei, Ririo Kir Veniamin, în

limba românească.

|

2). Tălmăcirea Psaltire, manuscript.
i,
3). Catihismul Sf. Chiril al Jerusalimulu

mâneşte,

manuscript.

4). Cântarea

cântărilor romăneşte,

ro-

manuscript.

—
5).

Exaimeron

64 —

româneşte,

manuscript.

6). Carte tălmăcită, manuserisă şi afierosită Se-

minariei de Preasf. Metropolit.
$
Le notăm aicea spre a să seci că tote aceste
sunt încă neimprimate.
Pentru curiositate şi pentru

cunoştinţa

modului

cum să pedepsea elevii respectiv de abaterile lor şi
ca specimen de discipla scolei între anii 1834 pănă
la 1842, dăm aicea un număr de elevi de pe atunci,

carii ai suferit pedepse şi de ce natura şi pe care
notițe le extragem literar din condica ce posedăm.
Numărul

elevilor

trecuţi

este de 108. La No. 5 este
fănescu,

în această

trecut“

primit în Seminariu la 1834

condică

Mihail SteDecemvrie

3, în etate de 12 ani, fiul Preotului Petru din

cina. ținutul Neamţului.
sineși

volnicindu-se

La 13 Octomvrie

s'aii

dus

din

Gâr-

1841 de

Seminarie

în

laşi; Apoi după jalobă i s'aii slobozit atestat la
19 Noemvrie, n'a suferit nici o pedeapsă în
şeGlă“. (Acesta

Episcop

este

Preasf.

de Roman.

sci de posteritate
tinerețele sale).

Melhisedek eruditul

Notăm

ce fel a fost

acesta

spre

Preasf.

a se

sa şi în

La No. 29 cetim: “Alecu Lohan primit la 1838
Septemvrie 18 în vrăstă de 18 ani, fiul Preotului
I6n Lohan

din Tabără,

ţinutul laşii.

La

24 Au-

gust 1841, prindându-se furând struguri din via
de la deal de Seminarie şi pedepsindu-se cu bă-

tae înaintea Rectorului de Neculai Țigăfiul, care

prinsă, pentru
Gă Şi ăi” înainte“"4%%tizise de
altul şi se dojenise. EI aii fugit din Seminarii.
La 9 Octomvrie viind tatăl sei '] am îndemnat

mult să'l aducă“. Ceidesub N.N. 51, 52, 53și

58 aii fost daţi afară pentru lipsa de talent, ori
neascultare, după ce li s'au aplicat şi pedepse...

—

09

—

'

No. 66 „Nastasie Folescu, fiul economulul Ieremia
din Jluşi, la 1840 Septemvrie 8 ati fost primit

în vrăstă do 17 ank.

După multe

ale sale, lipsuri de la purados,

primiri, şi
tare: apoi
Sominariii.
tăl său“.—

rălo

fugii!

urmărt
si carăşi

pedepse scolastice pentru a sa îndrepla Ghenar 1842 carăşi sai dus din
Lo 7 Februar earăşi "| ait adus taDe aseminca scolari fugari sant forte

mulți notaţi în această condică,

pentru că cartea

pe atunci se socotea ca cova forto greii de a
se învâța ; de aceia fupeaii des scolarii de ca, şi sI
luati lumea în cap, cum se dice.
Teodorescu, 1840

Octomvnrio

No.

23. în

70

„Neculul

vrăstă do 13

ani, fiul oconomului Vasilie de la Vovidenie din

lași, la Septomvrie 1841, "1 ai lipsit din Semi-

nariăi Rectorul

sub N.N. 95,
unii căto cu

pentru că era pătimaş*“.

96, 97,
100

106

cote. ai

fost

Cel de

băţuti

de lovituri şi dați afară.

Tot în această condică mat găsim insemnarea
următâre scrisă tot de Andrel Teodorescul profesor: „Suhopanul mi-ai qis do am scos un izvod
de pa condica

veche

de

toți

scolarii

ce ai

eşit

din Seminarie cu atestaturi, dicând că i le cere
Măria Sa Vodă, în acel izvod am insemnat de
desupt acestea : tineri co întră în Seminarii sunt

indatoriţi ca după eşiro se primascăa să hirotoni

preoll, ma! sus însemnații însă după toşire fiind
siliţ! a'și apooisi singuri

colo trebuinciose

spre

trăire, aii primit or ce slujbă ati aflat mai degrabă ca să se chivirnisască. Cu tote acestea tot
sah hirotonit câţi-ra preo(I.—Tot din această

condică să

constată că

profesorii

din

vina ai venit în Seminarii la Sortemvric

Buco-

1841.

Și că Seminariul în acest an g'au sporit venitul

cu 1000 galbeni, numirul copiilor însă ai scăzut
la 50, pe când înainte cra între 75—80.
ss -

—
mai

Acum
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însemnăm spre stiință

şi sărbătorile

scolastice de peste an,pe carele respectati profesorii,

după

de

făcută

disposiţia

însuși

câtră

Preasf. Metropolit Veniamin încă din anul 1839
August 23.

INSEMNAREA
sarbatorilor seolastice de preste an.
Luna

Zile

Januarie.

1

-

6

Anul

Martie
April
Junie

noiişi Sf.

Sfinţii Trei

Vasilie

Erarhi,

Vasilie şi loan.

Grigorie,

2 Intimpinarea Domnului Is. Hrist.

25

Buna Vestire a Prea-sfintei
Născătore
de Dumnezeii.

Sf. Marele Mucenic Gheorghie

23
29

August

sărbătorilor

Arătarea Domnului

30

Fevruar

Numirea

6

Sf. Apostoli Petru şi Pavel.
Schimbarea la față a Dom.

x

15

Adormirea
Prea-sfintei
cătore de Dumnezeii.

„

29

Tăerea capului

Sf. loan Bo-

tezătorul.

Septembre

38

Naşterea,

Năs-

Născătorei

|

de Dum-

nezei.

Octombre

26

14

Inălțarea Cinstitei Cruci
Sf. Marele Mucenic Dimitrie.

Noembre

3

Sf. Arhangheli, Mihail și Ga-

n

21

vril.

Intrarea în Biserică a Prea
Sf. Născătoarei de D-zei.
Dechembre
6 Sf. lerarh Nicolai.
a
25 Naşterea Mântuitorului Is. Hristos

—

61

—.

Dechembre

26

Soborul Prea-sfintei Născătore de Dumnezei.

NB. Osebit

de

acoste se mai serbează Săptă-

mâna Patimilor şi Săptămâna Luminată, Inălţarea lui Hristos, Sfânta Treime două dile.

NOTA

II.

precum

tru

Impărțirea

şi altele

ţinerea

ceasurilor, paradosirei,

ce ar mai

bunei

cere

orănduele

trebuința.

în

Seminarie,

pune în cale Rectorul,

pen-

v

a

VENIAMIN Mitropolit Moldovei.
lași, 23 August 1839.

Eată acum şi istrueţiele pentru Rectorul Semiriei. Veniamine din 1842 Septemvrie 21.

INSTRUCŢII
PENTRU

RECTORUL SEMINARIEI VENIAMINE.
1. Pe temeiul dispoziţiilor Reglementului, şi
anume Art. 19, Rectorui, însărcinat cu povăţuiînvățăturilor

„xea

dupre

programă,

administraţiei din lăuntru,

vighea la toate lucrările
ment

îndatorit

întocmai

este

şi

şeful

fiind a pri-

dupre Regle-

şi Instrucţii.

2.

Poronsile Epitropiei, atingătoare de lueră-

se vor adresa că-

rile din

lăuntruw a Seminariei,

lucrare,

cât şi despre alte întâmplătoare, Recto-

tră Rector, carele le va împărtăşi întocmai la
acei pe carii privesc, şi atât de a lor punere în
rul să va adresa înscris cătră Epitropie.
3. Rectorul va povăţui toate lucrările cerute
de legiuiri şi instrucții, atât ca învățăturile să

—

se urmeze

68 —

dupre programă,

şi metocurile cele -

mai înlesnitoare din cărţile saii manoseriptele
încuviințate de Epitropie, cât şi a să păzi cu cea
mai mare sfinţenie îndatoririle Reglementului, şi
acele cerute de sfânta Biserică şi de cel mai cu-

rat moral, împlinind îndoită îndatorire de Rector şi de proestos a Bisericei, pentru care la împregiurări va face şi cele cuvinte cu asemene
țintire.

4.
Drept-eare spre ţinerea disciplinei şi a
bunei orăndueli între -amploiaţi, ce ai a păzi
cuvenita cinstire, Rectorul va aplica pururea
mijloace pilduitoare, eară cu liricii, carii
abate de la îndatorirele lor, va întrebuința

sar
du-

pre

20,

hotărârea

-heglementului

Academic

corecție,

$

şi anume:

PRD

de emulaţie_și_de.

Mustrările.
Ameninţările
Prânz îndeosebi.
Prânz după ce să vor

ȘI

acele

de la masă.
Ne împărtăşire de recreaţie

scula scolerii

în zilele

săptămânei.

6.

so ge

7.

Ne împărtăşire de recreaţieîn
de sărbători.
Îmmulțirea lecţiilor peste
tărâte.

zilele

acele

ho-

Arest în dormitoare.
Axest la carcerul închisoare Institutului pe termin

de 12 ceasuri

pă-

nă la trei zile.

10.

Scoaterea
malnică

5.

din

Seminarie

cercetare,

cătră Epitropie.
Indestularea așăzământului

şi

după
un

având

for-

Raport

dupre:

-—

09

—

art. 20. a să face după budget prin iconomul
orânduit cu osebite instrucții, Rectorul va privighe împlinirea orânduitelor îndestulără a personalului și ţinerea în bună stare a caselor, a
mobililor, şi a altor efecturi.

6.

Pentru corespondenţa cu Epitropia,

din pedagogi
nerea

1.

să va însărcina

cu

unul

scrierea şi ţi-

condicilor,

|

Un alt pedagog să va însărcina cu face-

vea cataloagelor la biblioteca Seminarii, ce are
a să aduna şi a săspori dindin-a-dins condeiii a
venitului, şi care

bibliotică,

aşăzindu-se

în una

din camerile Rectorului, va fi sub a lui însărcinare.
”
8. Potrivit cu regulile comisiei economice,

având unul din pedagogiîn toate sările a înscrie în înadinsă listă cătimea porţiilor trebuitoare pe a doua zi pentru îndestularea“a tot
personalului de faţă, această listă a îndestulării,
să va

iscăli

de asemine

de

Rectorul,

nu

mai

puţin după reveduire el va iscăli şi toate socotelile iconomului, care la încheierea fiește căria

luni ata să înpărtăşi coraisiei economice de la
Academie spre controlare. 9. Rectorul este îndatorit a aplica şi a desvăli toate lucrările ţintitoare de binele Seminarici, el va pute propune Epitropiei măsurile ce
ar socoti dupre împregiurări folositoare acelui
așezământ, prin care să se poată înforma păstori vrednici

a poporenilor, după

rea acelui cuvânt simbolic.
10.

Cheltuelile

extraordinare

toată înțălegemărunte, şi ne

prevădute Rectorul, sub a sa iscălitură, va împuterniei pe iconomul de ale face, eară pentru mai
mare va cere deslegare de la Epitropie.

—

10—

In această categorie întră şi
eliricii bolnavi,
de Rectorul.

care rețepte,

(scălit).
Cu venirea

reţeptele

pentrn

se vor contra-iscăli

N. Suţu. Logof. Alex. Balș.

la rectorat a reposatulni

Arhiereă

Filaret Seriban însămnăm că Seminariul din
Socola ş'aii luat un avănt puternic spre progres, o
stabilitate şi o prosperitate din cele mai îngrijite,
pentru ca scola se între în adevarata. sa cale
spre a'şi putea ajunge scopul ce urmărea fondatorul
rală

ei. adică

a Clerului.

cultivarea
Timp

de

întelectuală
18

adică: de la 1842 Septemv.

ani

şi mo-

şi două

luni,

20 şi pănă la 1860

Noemv, în 10, cât Preasf. Filaret Seriban ai
funcționat ca Rector în Seminariul lui Veniamin,
aii ocupat acest înalt şi important post cu totă
demnitatea,

şi devotamentul

cerut

de

la un

ade-

varat apostol a renaşterei spirituale a clerului
din Moldova.
El n'aii pregetat un moment a,
se arunca,

cu

în calea grea

totă devoțiunea

şi convingerea

sa,

și spin6să, dar meritorie, de a da

neamului românesc preoți învăţaţi, prelați erudiți,
amploiați oneştă, cetățeni morali şi bravi soldaţi.
„El înțălegea că renascerea reală și solidă a unui

popor să prepară prin renașterea şi cultivarea
Clerului. In timpurile acele de sub Regulament,
de sub guvernământul personal, de sub deprin-

derea, ruginiță a Jerarhiei de a, se hirotonisi tur-

130 de. călugăriși preoţi no'nvăţaţi
și” neprepăraţi

pentru niisiunea lor, ai sciut dicem Scriban
să facă
sacrificii, să 'şi espună persona sa urgiei aprige
şi tendințelor retrograte

a le Metropolitului Me-

letie, ce voia a împuţina cultura clericală, ca să
nu dicem a o stânge; aii sciut Filaret a rabda.

—

7] —

şi a suporta bărbățăşte vigelia cumplită a anilor

1847, 1848 şi 1849, când s'a făcut încercări indirecte de disființarea Seminariului şi când însuşi
pe

el aii fost,

cum

dicem

persista
în anii
a clâdi
timpuri,

pus

scurt timp,

numai

astăqi,

în disponibilitate,

pentru

şi numai

că

a cere încasarea economiilor ce le făcusă
trecuți cu întreţinerea scolei, cu scop de
notie didiri pentru scâlă. Căci pe aceste
adică de la fandarea scoleă 1804 şi pănă

la reforma, Seminariului sub Cuza, la 1860 toţi profesorii erai interni şi prin urmare nu erai încăperi. îndestule şi pentru elevi şi pentru pers0nalul didactic şi încă şi pentru servitorii Bisericeştă. Find-că Seriban n'a voit a ceda la acea

reservă de bani ; fiind-că n'aii făcut present Metropolitului de cât numai nişte metaniă, pe când

el arăta

și

provoca,

cu 0 posomorăre

Şi cu 0

mimică dibace, ori cărui Egumen şi funcționar
clerieal, a“ deslega enigma celor trei M (MMM).
pe oblonul

desemnaţi

Filaret cu

caretei

sale;

fisiognomia sa smerită

înţelege

acea

găcitore;

revenim: la anul

1842

Septemv.

că

nu

şi fiind-că

s'au prefăcut;

de

aceea

cu

multă dibăcie asi fost suspendat de Meletie, disființindu-i-se catedra. Dar să nu anticipăm, se
20

şi să vedem

ce ai făcut Preasf. sa în timpul Rectoratului
seti. 'Tot ceea ce s'aii făcut în acest restimp pentru
cultura Cleru vi, precum şi pentru tote personele

mai însemnate prin cultură din Cler, dintre care
multe sunt încă astădi în viață, sunt resultatul

et
_muncei, activităței şi previderilor Preasf. Filar
nu|
noi
aceea
Seriban, sunt fiii sei spirituali. De
“numim

ca

al

doilea

fundator

a

Seminariului

“ Weniamin, ca acela ce pentru respectul ce purta
ă
fundatorului se6lei şi pentru durerea de inim

Ţ9
cu eare Iura

pentru

—

moralisarea

ţărei sale ş'aii

sacrificat t0tă viața sa în jurul didurilor Seminariei Veniamine, numai şi numai pentru a rădica această

scolă la înălţimea,

ei.-

Notăm că Metropolitul Meletie din causa avarițieă face
escepţie între lerarchii ţărei, pentru că cuprins de acâstă patimă aii făcut multe
lucruri răle, ce aii remas proverbiale.
Incepându-se cursurile sedlei în 1842 cu personalul

didactie

recomendat

Asachi, cea întăi
de a protesta în
țăturilor publice,
cial de a nu se

de

referendarul

G.

ocupaţie a Rectorului aii fost
1842 atât cătră Epitropia Invăcât şi câtră Metrepolit în spemai face preoți cu grămada

necărturari şi needucați pentru această sublimă
misiune.
ia acest protest al seii abiea în 1843
anuar 8 i se răspunde: „că deacum,luându-se
disposiţii de a se regula parohiele nu se vor
mai face preoți, de cât din cei mai învățați şi
mai morali“.
Cu tote acestea s'aii găsit cheea de aur, espedientul,

uşa

înființază

candidaţii.

„Dar

fiind-eă

că se menține
cere

Seminariul,

De aceea

trebuința

dar

se

disposiţia dice:

de preoţi, aii regulat

Epitropia de a se înființa de la 13 Februar 1843
un Curs special, pentru candidaţii la preoţie, şi
din aceşti candidaţi de-o-camdată 12 se fie interni
în Seminarie, ear restul externi“. Aicea, noi cons-

tatăm începutul externatului în Seminarie.
In
acest curs de candidați se învăţa: 1) Catehisul
cel mic. 2) Ist. Sfântă 3) Explicarea rânduelelor
Bisericeşti şi 4) Cântările Bisericeşţi cu tipicul,
Dar Rectorul vădând că cu această disposiţie

nu se pune stavila la calea abusului, adică a,
hirotoniilor cu gramada, ati cerut imediat la 1843,

—

,
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ca candidaţii să facă un curs de trei ani regulat.
Aceşti candidaţi aveai

totdeauna

etatea de la 22

_—30 de ani. Atunei să dă ordindela Metropolie

de a nu mai veni candidații la Seminarii, ci a se
hirotonisi după ce să vor constata că sciil;

dar şi direcția Seminariului găsesce un mijloe
espedient acela de a forma 0 comisie ad-hoc
compuse din l6n Maior, Dr. Anton Velini cu
consentimentul şi a epitropiei, de a se esamina
elevii din Seminarie şi a li se da atestate spre

a putea fi birotonisiţi şi astfel a concura şi suspenda, de va fi cu putinţă disposiţia de a .se

face preoți dintre candidaţii
scâlă şi a cărora

cei ce nu vin prin

sciință se constată prin ..... ;

Cu tâte acestea în anul acesta 1845 April în
16 să răndueşte de Epitropie ca profesor pe Dr.
Anten Velini de logică, Teologia Morală și Arheologie; ear de şef pedagog şi profesor pe
Dimitrie Lăzărescu. La 24 April se răndueşte
profesor pe Isaia leromonah (Teodorescu) în locul
lui Veniamin leromonahul, cu salarul de 600
lei pe an.

La 1843

se face

un

amvon

în Biserica

din

Socola spre-a servi elevilor de a se exercita în
In fine se reuşeşte ca
elocuența bisericească.

să se publice prin Buletinul

sătesc

No.

32 din

1843, condiţiile şi cursul ce trebue să urmeze
candidaţii. Cuvsul era de 4 ani; programul este:
(1 Catihisul. 2) Ist.. sfăntă. 3) Pildele lui Solo5) Hambacul
4) Cântările Bisericești.
mon.

(propedia) 6). Iustrucţii de Economie.
La 1843, Decemv. 6, Epitropia dă anafora lui
Vodă

cerând

a se înființa Cateheţiile

tari, pe cuvânt

pe la ţinu- -

că la Socola nu's candidați în-

deajuns pentru hirotonie şi se simte mare nevoe

—

4

—

de preoți. Deci imediat se deschid 12 scoli de
Cateheţie cu câte un profesor, ales dintre elevii
absolvenți ai Seminariului

şi hirotonisit, cu salar

anual de 1000 lei pe an.
Resultatul învățământului

în anul

scolar 1842

aii fost următorul: La 15 April 1843 se face
examen public general în fața Epitropilor şi a
altor persone ; ear succesul aii fost forta satisfăcător. În urma acestei mulțămiri Epitropia
aii dispus de a se. didi încăeri sistematice pentru scolă, în care se între 120 de interni pentru că în acest an eraii numai 70 de elevi interni, şi încă să se facă și alte înhunătăţiri în Bibliotecă şi mai ales în spitalul înternatului, după

reclama Dr. Aga Vărnav,: doctorul şi profesorul
scolei. Tot cu această ocasie la 19 April aleargă
şi bieţii profesori la Epitropie cerând cu insistență sporirea lefilor în urma strălucitei victorii
obținute la examen ; dar n'a avut nici un resultat de o-cam-datăjaluba lor, i-ati mai ţinut

sub ispitire. La 1843 ulii în 9 Ion Dârţu (Presf. jeremia) cere să se facă monah şi i se admite, de aseminea Mihail Stefănescu (Preasf.
Melhisedek) ca profesor cere a îmbrăca schima
monacală

şi i se adinite

la

24

Decemv,

acelan.

Pe lu 1843 să dădca do cătră inspectorul seblei
raport lunar cătră Epitropie de starea scâlei
din punctul de vedere intelectual, moral şi fisie
şi această măsură aii ţinut pănă la 1845. In
fine se depune esumenul de vară tot cu acel
sucses şi se dă drumul elevilor imediat, pentru
că Epitropia aii respuns, că esamenul public 7]
va ținea mai tărdiii, după întârcerea Metropolitului din Eparhie. In acest an ati eşit cu atestate din

Seminarie

40 elevi (vedi condica

anului

1843). Cu începutul anului
fac noi6

primeniri și în

scolar 1843—44
şi

profesori

să

în sciinți

se regulează
Acum
scolei.
şi în tâte afacerile
profesorilor ;
le
şi să .mai îmbunătăţesc și simbrie

pănă la acest timp nu scim anume ce salar pri„mea fie-care profesor; de acum însă există un
La 1 Qetomv. acest an curbudget în regulă.
surile se încep cu următorii profesori și urmă-

torele studii.

Profesor de teologia

1) Arhim. Filaret Sriban.

Dogmatică, Dreptul Ca-

|

nonie,

Ist.

Ermineutica

Patriei.

salar

Avea

şi

un

lei.

10,800

2) Dr. Aga Const. Vărnav. Profesorde medicina
populară şi Dr. scolei,
salar 4000

lei.

3) Dr. Anton Velini Comis. Logica. Psicologia şi
Istoria

filosofiei,

4000 lei
4) Puhar. Enachi Neculau. Pastoraia,.
Limba

N
Retorica,

română,

suplinitor

salar

pe

Stefănescu. .....
1800 lei.

avea

Mihail
salar

5) Arhim. German Vida, Elina şi Latina, avea su- .
numit la 1843 Sept. 14. plinitor, salar 5600 lei
Suplinitor de
6) Isaia Teodorescu, leromonah.
si
Morală
Teologia
Mârturisirea Ortodoxă,
salar 2400 li.

1) Andrei

Teolorescu

Isioria Universală, Geografia sf. și obştească,
salar 3000 lei.

—

8) Jon Lupu,

(6

—

_

Chucer. Cântările Bisericeşti, tipie
Şi

tălcuirea

salar 609

9) Constantin Focșa.

ritualului,

lei.

Suplent de Ist. Bisericească, Gramatică, Aritimetica, Caligrafiă, sa-

la”

1800

lei.

10) Dimitrie Buţureanu. Suplent de Ist. Sfăntă,
cetirea şi explicarea Bi„bliei şi rânduelilor bisericești, salar 1800 lei.
(era Catihetul sc6lei).

11) G. Ionescu,

Suplent
salar

la

Candidaţi,

650.

Cu această reformă S'aii presentat Rectorul la,
Epitropie la începutul &nului scolar ; Cursul era
pe V ani.
Acest program nu s'aă aplicat de

cât

scurt

vechii

timp.

Observăm

didactie lipsesc:

că

din

personalul

1) I6n Maior,

2) M. AI-

botescu, 3) V. Filipescu, 4) D. Lăzărescu, 5) V, Malinescu,

6) şi |.

Verdeanu

şi sunt

usa înlocuirei lor este tratată

înlocuiţi.

în acta

„esistentă în sf. Metzopolie.
Nu se începuse întă clasele şila
Andrei

Teodorescu

refusă

slujbă,

nu

No.

Ca-

939

18 Septemv.

profesura

dată şi cere

de la Epitropie a i se da din noii catedra sa de
Aritmetică, ori să i să platească dispăgubira cât
n'a avea

dar

reuşeşte.

Astfel la 1843

—44 să încep cursurile şi la începutul semestrului
se jeluesc elevii Direcţiei că profesorii li daiă lecţii
prea mari şi nu le pot studia, pentru care se
hotărăşte ca fie-care profesor să potrivească şi să
combine materia pe lecţii şi să facă repetiţii spre
a se putea folosi elevii de cursuri. Astfel la 24
Februar 1844 se încep esamenele de iarnă, la

care s'aii presentat

80 de elevi,

şi după

termi-

=
“nare, la 4 Aprilse încep

cursurile pentru semes-

trul “al doilea. La 25 Mai Ieromonahul Isaia Teodorescu,

Inspectorul

cere

Scoli,

atât la Direc-

ție cât şi Epitropie să fie scutit de profesorat,
fiind bolnav, şi să i să permită a să retrage
pentru un timp

la M-rea

Vorona, spre u'şi căuta

de sănătate, ceea ce i se învoesce de cătră Epitropie. Locul seit este indeplinit la inspectorat
profesoratul

ear

Melhisedek,

lerodiaconul

prin

prin Constantin Buţureanu. În anul acesta s'aii
dat de cătră Epitropie, prin mijlocirea Directoruluă ajutor pentru îmbrăcaminte şi cărţi elevilor

celor mai silitori din Seminarie suma de 2800
Jeă. In acest an aii luat atestate 65 elevi. (Vedi

condica anului 1844).
In anul scolar 1844—45

76

de interni,

pentru

tot

era

cursul

se începe -scola cu
5 ani;

stu-

acele din anul trecut, dar în
diile sunt tot
personalul didactic s'aii făcut unile schimbări:

leromonah
aşa în. locul lui Isaia Peodorescu
onah.
Jerom
ia,
lerera
şi
riu
Grigo
videm pe Const.
Programul

an ai

acest

pentru

de studiu

fost

publicat în Suplimentul Buletinului Oficial din
1844 Septemv. 21. Situaţiunea seolei în anul
acesta, este următorea: In partea didactică erati

unspre-dece profesori, cei din anul precedent, cu
schimbarea semnalaţă, elevii s'aii rădicat la numărul

de

80,

darși

candidaţii

s'au rădicat earăşi

la numărul de 80, numai la Seminariul din Socola,

afară de cei ce eraii pela s:olele catihetice ţin utale, în număr
la Martie

Seminarii

în

In anul acesta.

de douăsprezece

2 se

înfiinţază

şi 'se rândueşte

musica

vocală

în

ca profesor de acest

not studiu, întrodus pentru întăia dată în Moldova, pe Saxdarul Alexandru Petrino, cu salar
de 10,000 lei, o leafă

exorhitantă

pentru

acel

|

Pi

—

timp.

—

Tot în anul acesta

contra

Dr. Aga

Vărnav

regulat bolnavii, să'şi
esamenui ; în petiție

Albotescu,
Dr.

178

Aga

ca

profesor.

Vărnav

profesorii
că nu

să

vine'să

facă lecţiile şi
se vede
iscălit

In urma

se dimisionează

jeluese
visiteze
să'şi dea
şi Mihail

unei cercetări
și se numeşte

Doctor selei şi profesor pe Dr. Bassero la 1845
Octomv. 18, cu salar de 4000 lei pe an.
Esamenul «de earnă să începe la 15 Februarie

şi se termină la 22, ear programa studiilor de
esaminat este publicată în Albina românească în
No. din 11 Februar. Seiinţele din care care s'aii

ținut esamen sunt: 1). Catihisul. 2). Istoria sfintă,
3). Ist. Bisericească, 4). Gramatica, romănă-sintaxa,
5). Noul Testament, 6). Geografia, 7). Aritmetica,

8).

Limba

Elină,

9). Limba,

latină,

logia (Ist. Univers.), 11). Ist. Patriei,

10).

Crono-

12). Omi-

etica. 13). Retorica, 14). Scripturistiea, 15). Eclesiastica, 16). Mărturisirea Orthodoxă. 17). Me-

dicina Populară, 18) Invăţăturile religiose, 19).
Logica, 20). Ist. filosofiei, 21). Istoria Pragmacă,

22)

Dogmatica,

sori pentru

23). Ermineutica.

tote aceste obiecte erai:

Profe-

1). Arhi

mandrit. Filaret Seriban, 2). Arhimandrit. German

Vida,

3). Dr.

Vărnav

(pentru semestrul ID), 4).

Comis Dr. Anton Velini, 5). Dimitrie Focşa, 6).
Isaia Teodorescu (semestrul 1). '7) lerodiae. Melhisedek, 8). Const. Grigoriu, 9). Mihail Albotescu
„(în locul lui Andrei Teodorescu) 10) Sard. Alex.

Petriro, 11). Clucerul Lupu I6n ete. Cuvsurile semestrului al doilea să încep imediat şi examenile

semestrului

cănd se termină
public,

al JI să hotărăsc

la finele luner.

la 15 lunii,

Ear examenul

ce să ținea tot-dâ-una în fața Metropoli-

tului şi a Boerilor mari, carii formati Epitropia,

—
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ci să dă ordin

nu se ţine anul acesta la timp,

de Epitropie să elibereze elevii; ear cât despre
examenul public se ice că să va ținea după vacanție, când Metropolitul să va întrece din Eparhie.

acesta ies 118 elevi din scolă şi eată

În anul

pentru ce: Meletie dă zor la guvern că are lipsă
de preoți şi că Seminarul nu dă numărul necesar

de seminariști pentru preoție şi dar este nevoit a face
Deci penpreoți dintre gramatici ori candidați.

tru a

pune

0 pedică

acelei

răle' intențiuni şi

spre a mai împuţina numărul celor hirotonisiți
dintre candidaţi, at dat atestate unui număr mai
mare de elevi şi din clasa III ha şi a II.
Cursurile anului următor să încep la 217 August.
Observăm că în cursul anului acestuia aii încetat
din viață C.0. Enachi, vechiulstălp al sclei, care
de sigur c'aii fost cel întăi dintre profesorii seolei

şi unde aii profesat pănă la 44 limba Română,
filosofia (despre cele trei cugetări ale minţei oşi alte

mineşti)

obiecte.

Aceşta

era

de

origină

din Bucovina, nepot a Episcopului Hereseu si
care amărât pentru luarea Bucovinei aii trimis
pe nepotul seti profesor la Socola.

Despre

acest

0.0. Enachi vorbeste şi rep. Constant. Negrutzi

în muvela sa-—Cum am învățat româneşte—
publicată în „Păcatele tinereţelor“ la început,

ironie cum acel
în care deride și în mod
dar căruia
ască;
române
dascal preda limba
în poesei,
rândul
i-ati respuns şi dascalul, la
sie. cu

un ton autoritar de dascal.

Această

po-

esie n'aii fost publicată nici o dată, dar să păstrează încă. Putem afirma că tot 0.0. Enachi
este în parte

ce le am

autorul

și corectorul discursurilor,

citat între anii 1813—1821.

Regretăm

—

80 —

că nu S'aii conservat un

manual

complect de

gramatică şi filosofie după care le-a predat atăta,
timp în scola. In anul acesta aii ieșit earăşi
tot pentru acel cuvâni 92 de Seminari Șt. (Vedi
"condica

anului

1845).

Situaţia Seminarului pe anul scolastic 1845—
46 este următorea:

sunt la începerea

anului

11

profesori, 76 elevi interni şi 80 candidaţi externi.
Lucrurile încă din anul acesta incep
a se iucorda,
Metropolitul Meletie căuta cu tot preţul să dischidă,
scaunul, să facă preoți pe bani, Seriban earăşi la rândul seii, prin sprijinul şi influenţa sa, căuta a i se
opune, cine însă triumfă la urma urmei? Tot
cel mai tare, precum vom videa; pentru ca Metropolitul Meletie striga că el n'aii dat melci oră
culbecă pentru... ci Meletie aiidat miilui Mihai?
Și dar trebuiaa se sete acele mii. Să ne amintim că pe aceste timpuri mai era o dajde asupra
preoţilor numită darea cărjeă. Dar numai aceusta

nu era îndeajuns, ci mai trebuea şi alte resurse.
Din această causă aii început a să răci de tot
şi înăspri relaţiile dintre Seriban şi Metropolitul
Meletie. De pela 1844 Meletie n'aii mai dat prin
Socola şi în tâte actele de cheltuieli ale sedlei,

presentate
pură,

să

de
făceaii

Direeţie,
aspre

să

căuta

reproşuri

nod în pade

sumele

cheltuite şi să cereaii
mereii
economii
şi
acte justificative; ear Seriban nu uita de a
cere reservele din economii de la Epitropie
spre a didi încăperi pentru scolă. Cursurile să
menţin în formă încă pentru5 ani, dar seola este
răi vădută şi criticată sub diferite pretexte. Vădănd
Preasf. Filaret Seriban situația scolei amenințată
dă la 21 lunieîn 1846 un raport înscris Metropoliei diseriindu'i starea scolei şi greutățile ce

—

Ș1

—

întimpină din eausă că lipsesc bani.
moşiilor sedlei şi ajutorurile
trebuea să se -încuviințeze de
ministra averea; ear casierul
încasa numai veniturile ce i

Veniturile

ce i se dai se6lci
Epitropie, care adoră sameşul scolei,
se aproba de Epi-

tropie. In acest raport Directorul arată cu cifre
positive că seola n'are bani, că asi cheltuit 5000

lei cu reparația caselor ce cădeaii,
în judecăţile ce ai avut institutul

şi 9000 lei
cu procesul

moșiilor sale şi a scoterei planurilor lor.
Apoi declară că dacă nu este crezut că n'aro
lipsă,
0 mare
duce încă
şi că
bani sedla

atunci el este forte voios a se retrage de la direc-

“fia scâleă. Apoi
la chibzuința

conchide:

Inalt

Preosf.

„Supuind î6ie acestea
Vâstre,

după

datoria

slujbei cu care sunt însărcinat, și de care rog pe
D-zeă se'mă dea închipuire de a mă scapa de ar
fi cu putință, cât să pote mai îngrabă“ ..... Fiind

dar directorul se6lei străns cu uşa a dice da ori
ba, ati preferat a inclina de a se retrage cât a
părădui averea

scolei; Metropolitul

Meletie

însă

atâta aştepta.

Puterea reală, sprijinul seii contra atacurilor
metropolitulai Meletie, și a intrigilor camarilei
de la curtea Domnească şi Metropolie, era Alecsandru Sturdza, om diplomat, bătrân rutinat în
ale lumii, care prin meritele, serierile sale şi
demnitatea caracterului sei ati ajuns la cele mai
mari

onoruri

în Rosie

şi care

în

fine retragăn-

du-se la bătrăneţele sale în Basarabia, unde'şi
avea proprietăţile, se ocupa în linişte cu studiul

De la el ne aii
Religiunei Crestine Ortodoxă.
ramas mai multe scrieri religidse de mare valdre și
de
din care unele sunt traduse şi în româneşte
acesta
Cu
an.
Serib
t
Neofi
Preasf. Filaretşi Arh.

|

6

—

82 —

legând amicie Preasf. Filaret Scriban,pe când încă
era student în Kiew, 'l avea mâna sa dreaptă
la nevoi. Alexandru Sturza de şi trăit în Rusia
nu numai că nu uită, dar încă cu mai mult foc
şi cu mai mult sentiment lucra la progresul
şi civilisarea

a familiei

Dăm

vechei sale vetre strămoşeşti şi cuib

sale din Moldova!

publicităței ca probă

tolă a sa cătră Vodă
gimea

sa,

şi bucăţi

Sazis sapientis......

la cele

dise o epis-

Mihai Sturdza în totă întredin

altele.

Măviei Sale Principehii Mihail Sturdza
Gospodarul Domnitor al Ioldovei etc. etc.
„Subserişii
Vâstre

ai

ondrea de a

consideraţiunele

supune

Măriei

următâre : Seminariul de

Socola, încredințat supra-vegherei nostre are de
scop de a da Bisericei din Moldova supuşi demni
şi capabilide a îndeplini augustele (sacrele) funcțiuni a preuției în deosebite grade a lerarhiei
peste totă întinderea pământului nostru natal.
Statutele acestui pios Institut oferă elevilor perspectiva de a obținea cu timpul locurile de preoți
în politii şi pe la sate; şi acele de profesori de Religii
din Principat,

precum

şi

alte

demnități

a mi-

nisterului păstoral. Dar cu tote
aceste disposițiuni tutelare, subsemnaţii ai tot dreptul de
a previdea şi a să îngriji de discurajarea ce ar
putea, să cuprindă pe tinerii Seminariști, dacă
tote locurile vacante din ordinul Ierarhie vor
continua de a fi date, ca în trecut, la individe
fără misiune, desbrăcați de tote cunoştinţele
"cerute şi luaţi de la întămplare din rangurile în-

fevidre a populațiunei țărei. Abţinendu-ne cu
totul de a caracterisa aicea abusul invechit a

—
Divotoniilor

83 —

arbitrare,

la

care

Guvernământul

Măriei tale se anevoeşte de a aduce vindecare,
noi credem de datoria nostră de a solicita în
favorea Institutului, ce ni este încredințat, unele

măsuri protectâre, fără de care Seminariul de
Socola va fi fără greşală lovit de nerodire, precum ati fost pănă la epoca
reorganisărei sale.
ni este dovedită,
urgenţă
căror
a
măsuri,
Aceste
arătate mai
disposiţiile
la
mărgini
se
ar putea a
locuri de
patru-spre-dece
crea
jos. 1). Să vor
profesori de Religiune și de Ist. Sfântă, în Academia de laşi şi la celelalte trei-spre-dece dis-

Aceste posturi vor fi exlu-

triste a Principatului.

siv reservate elevilor Seminarului de Socola, carii

"si vor

fi terminat

eu

prin

studii prescrise

succes

aimbele

]]).

Regulament.

posturi vor fi retribuite din

cursuri

fondurile

de

Aceste

Departa-

mentului Istrucţiei Publice din casa economiilor
veniturilor episcopale. 111). Seminariştii ce sunt

disponibili în present vor fi imediat chemati a
înlocui în această ramură pe institutorii laici.
IV). Să înţelege că câți dintre profesorii de Re
ligie vor fi învestiți şi eu hirotonie şi exercita
şi funcțiunea de preot pe lângă o Biserică, vor

fi puşi la sedla cea mai apropiată din localitate.
V).

Apoi

se vor

sani,

care

crea

şase

locuri

de predicatori,

Huşi, Galaţi,

Botoşani

şi Foc-

vor fi de asemenea

reservate

elevilor

la laşi, Roman,

Seminariști din Socola, earii vor fi terminat ambele
cursuri. Elevii din secțiunea inferioră (de 4 clase(
vor fi preferați ca preoți pentru satele vacan e.
Zece locuri le vor fi reservate în fie-care diocesă,
în totul trei-decă; totalul general cinci-deci de

locuri, cu care Seminariul va fi asigurat pentru

viitor.

Aceste

sunt

măsurile

urgente

ce avemt
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ondre a le supune cu respect Măriel tale. Curînda lor îndeplinire ne pare a fi o garanție
sine qua non pentru existența ulterioră a Semipariului.

Este o chestiune de viață ori de morte.

Pentru ce am ţese noi cu atâta îngrijire şi cu
atâtea cheltueli pănza bătrănului Laerţiii, dacă
spiritul întunericului ar. conserva puterea de
desface în fie-care nâpte ceea ce produce fiecare di ?......“

|

Decemvrie
(Subsemnat : A. Sturza).
Această

epistolă

vorbeşte,

1843.
de

comentar,

fără

ce sentimente era predominat Alexandru Sturdza:
pentru

cultura

şi educaţia

românesc şi

neamului

Să scie
din care făcea şi el parte prin sânge.
Domasupra
morală
că el avea. mare influinţă
dacă
Acum
Sturdza.
nului şi vărului sei Mihail
s'ar
nu
dacă
sale,
s'ar fi îndeplinit tâte cerințele

fi pus pedică. lăturașe la realisarea reorganisărei

Seminariului, cultura clericală în
fost forte mult înaintată.

Moldova

ar ft

In o altă epistolă adresa'ă cătră Teodor Sturdza,
_ din 1846 August 22, găsim câte-va indicii despre
starea lucrurilor în Biserica

La punctul II dice:

Moldovei.

„Cu această

vernul Alteţei Sale ar putea

articulile din Regulamentul

pune

|

”

ocasie Gu-

în -activitate

general al Principa-

tului, care preserie margini facultăței de a hirotoni preoți, facultale de care Episcopii noștri
continuă de a abuza prin rutină (obicelu) sat |

prin interes, ceea ce este deplorubil. *
„N'ati putea de asemiTa punetul IV dice:

nea, Vărul meii, prin influința vostră personală,
prin Ore-care împrejurări a determina pe Epis-
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copul de Roman sai cel de Huşi a înființa la
el un mic Seminarii Episcopal? Acel de Socola
ar da profesorii şi cărţile de învățământ,
Deci
acela dintre Episcopii noştri, carii s'ar decide a,
- face acest lucru pios, ar avea rușine de a re-

fusa funcțiunele şi o carieră proprielor sale creaturi.

“Traficul cu lucrurile

simțitor.“

Ca

român

sfinte s'ar diminua

cunoscea

golăciunea lor cum se petrec
rica nostră,
drejtăţei

cum

şi

dar

în

totă

lucrurile în Bise-

abusul şi arbritarul luase locul

sincerităței.

De

aceea

Alexandru

Sturdza a mijlocit cu influința şi autoritatea sa de
a se putea stărpi asemenea lucruri contrare canonelor sfinte

şi bunului

simţ. Apoi

starea aceasta de

simonie lovea direct în prosperarea Seminariului
de- Socola;

aşa

ferite pretexte,

că sermanii

erai

seminarişti,

sub

di-

înlăturați de la funcţiunele

și demnitățile

cele

mai

din Ierarhie

Egumenatele şi Protopopiate'e, de

înalte

şi prin

legea

organică

servate

pentru

seminariști ati ocupat

prospere

a Seminarului

seminariştii

realitate tot metodul

şi mai

erai re-

absolvenţi,

dar în

vechii se practica.

Puţini

asemenea

posturi!

“In o altă epistolă tot din 1846 eată cum să,
esprimă cătră Teodor Sturdza aaa Fără a pretinde să'mi seriei des, eii ţin
cu tote acestea mult a conserva relații cu o rudă
ca D-ta şi a fi astfel în curentul celor ce se petrec în ţara străbunilor mei şi în sinul familiei
n6stre.

pentru

Seminariul

de Socola

'mi

apartineşte,

că aii fost restaurat de Principele cu con-

ducerea mea: şi ei '] consider ca un gaj, pentru viitorul Moldaviei. La ce ni-ar servi în fine
cele mai bune Instituţiuni fără moravuri? Și fără
progresul

religiunei unde

ar fi la noi

garanţia
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moravurilor publice?
rul meă,

Eu înțăleg pe deplin, V&-

că sunt în Moldova

mulţi Gmeni carii

privesc cu un ochiit destul de răi Seminariul de
Socola, cu tot caracterul lor sfinţii; pentru că
aceşti Gmeni - îrăesc în abuz.
rile mele,

cel

mai

monstruos

cela, care infectă nu

numai

ucide

acesta

viitorul

ori mai puţin

nostru,

acreditat,

Deci, după
dintre

vede-

toţi este

presentul,

a-

dar încă

traficul

mai

mult

mai mult oră mat puţin

scandalos demnităților sacerdotale. Principele ait
făcut mult creând.o pepinieră pentru clerul tânăr, un focar de studii creştine.....
maanea Clerul (seminarial) va cădea în

jare şi va sia în amorţire

pe cât timp

descura-

vu ve-

dea dilnie întroduși în biserică de acei ce usurpă
demnităţile eclesiastice pentru ruşinâsele căştiguri de simonie, ori de patronare laşă.....
Dacă nu mă înşăl $$ 411 şi 415, din Regula-

mentul. organice cap. IX secţ. III-a statuează preGis ceea ce ne trebue. Conform cu spiritul şi
conţinutul

lor cereţi ca de acum înainte

ce aspiră

la

sacerdotale

Egumenate,

beneficii

de diverse categorii, să fie obligația

susținea la Socola

examene

mele

economiele

lor,

toți cei

şi funcțiuni

ear nu

regulate,
lor

ca dip!o-

băneşti,

să le

servească de întroducere la candidatura preoţască.
Gracaţi

ințţă,

această

dar

v5

regulă

conjur

cum

şi vă

veţi crede

rog

de

de

cuvi-

anu

oa-

măna. . .. . Sufletul mei întristat de spertacolul miseriilor nostre, nu vede alt mijloc pentru
a ne susținea înaintea judecăților lui D-zei

şi a

prepara viitorul Moldovei de cât espedientul decisiv ce vil am arătat“.
.
Credem că am dovedit că şi Arhiereul Filaret

Scriban punăndu-se în luptă fățişe căte-o-dată cu
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Metrop. Meletie nu resista prin și cu singurile lui
puteri, ci avea și el pe cine opune vrajmuşilor sei.
Mulţi dintre Români, din neseiinţă. calomniai pe
Preasf Filaret Seriban de ruso-fil, dar cum se constată lucrul nu este adevărat. Pentru că Alexandru

Sturdza numai în detrimentul și înjosirea n0stră n'a lucrat; probă scrisorile lui aici citate.
Posedăm un număr de 41 epistole, corespondeţă
între Preast. Filaret Seriban și Alexandru Sturdza.
din anii 1842—1853 în original, din care unele
sunt

scrise cu însuşimâna
lui

Alex. Sturdza.

Câte-

va sunt şi în limba francesă, ear majoritatea în
cea rusască.
-ales

Ele cuprindun

pentru

seminariul

din acea epocă,

material preţios mai

Socola şi starea lucrurilor

dar ne absținem pentru moment

de ale pnblica. Să revenim earăși la timpurile
Metropolitului Meleti.-.
Meletie deci nu perde timp, insistă a se eselude din Epitropia Seminarului pe Alex. Sturdza
sub diferite pretexte, Acuma era în largul seii,
nimica nu'l mai împiedeca. Vodă Mihai Sturdza
ati trebuit să cedeze, pentru că şi el singur era în
o situaţie destul de încureată; el prevedea evenementele anului 1848. şi credea că dacă va
avea pe Metroj olitul Meletie în favorea sa, lu-

erul se va mai ușura
rile merg

parte.

"În fine lucru-

răi şi în imponcișare.

în

Seola este în

pericol şi profesorii sufereaă pentru că nu Ji se
plătea salariile de Epitropie.
Meletie

însă nu șade şi concepe planul, pe de-

oparte de a distiința scola. de va putea. ori macar
a o parulisa;

ear

pe de alta

de

a

începe

a hi-

rotonisi preoţi dintre dascali, şi pretinşi candidați;
dar

nici

carii

văduse

numai

la scolă

porta Socolei.

nu

urmasă

Astfel să

și mulți

instigară

j

—
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mai. mulți elevi din sc6lă şi doi profesori carii se
acuse pe Preasf. Seriban de neapt pentru direcția
sc6lei

şi

să

i ceară

Atăta şi trebuea;

cu

Episcopii

o comisie

îndată

şi cu

de

la Bpitropie.

Metropolitul

Teodorit

în frunte

Egumenul

de la

Răşea închee un jurnal, basaţi pe spunerile elevilor şi a celor doi profesori ; daii ramas şi răi

pe Seriban, fără o cercetare locală, şi cer de la
Vodă

locui

a

fi

scos

din

rectorat,

ori cu D. Bojincă oricu

- peanu,

mai

cerut

singur

ales dice
să

anaforaiia,

fie în

şia

se

în-

D-li Petru Căm-

linişte.

că
Din

Seriban
acta

ai

causei

No. 939, ce să păstrează în Metropolie, să constată că atât D-li Petru Cămpeanu au refusat
de a primi asemenea însărcinare, căt şi Bojincă.
Aceasta" o fasă a manoperei; ear cealaltă esta
următorea : Să deschide scaunul
1848

apoi

şi în

1849ss'aii

făcut

şi în anii 1847,
o sumă enor-

mă de preoți fără carte, fără prepararea cerută
pentru această nobilă şi sublimă misiune, fără urme

macar
“arhivei

de sciință

religiosă!

Seminariului

Există în Direcţia

zecimi de

acte pe aceşti ani,

în care nu se vede alta de cât mijlocirile Metropoliei cătră Sămesie de a scote de la dări şi
biruri pe cutare ori cutare individi spre a fi
hirotonisiţi

în urmă

aceasta: Candidatul.

în

după

preoți.

ce era

Procedura

era,

scos de la dări,

să trimetea la Socola cu o serisâre a Metropoliei de a trece o formă de examen şiapoia
merge la Metropolie spre hiratonie. Cam aceasta
era frasa stereotipă a acelor ordine. ezaminăndu'l
curănd

ionie.
însuşi
direct
cerute

ni'l veți trimete la

Metropolie

spre hiro-

- Mai tote aceste ordine sunt subserise de
Metropolitul Meletie. Unele sunt adresate
Catihetului de a îndeplini mai iute formele
de Regulamentul Organic.
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acum,
Din acestă causă sedla merge forte răii
zadar înelevii fugeaii din Institut, vădend că-în
u se
vaţă, când pot să se facă preoți şi fără

ăţile
mai munci ani cu cartea și a suporta greut lor
elevi
rul
numă
49
şi
In anii 48
scolar.
de
ai scăzut

ear a candidaţilor,

forte tare;

carii

privea numai didurile şi porţile seolei, în scurt

timp,

creştea

înspăimântător.

să dă

lovitura

cea

Să

vedem

acum -

In anul scolar 1846—41

ce ne spun şi actele.

mai

scâlei

mare

aşa că cur-

Di.
surile în 41 să zădărnicese în mare parte
i
scole
rectorul spre a mai da nouă putere şi avânt
cătic
propune o nouă adăugire în corpul didac

"1 trimite

1ă Epitropie; ear Epitropia
mai

lista nu-:

a unui mie număr.

nibiliAşa profesorii vechi sunt puşi în dispo
1).
orii:
următ
ă
mond
reco
tate si în locui lor să
t
Neofi
sing.
Proto
2),
Avhimand. German Vida,

Seriban, 3). Ierom.
Gavriil.

Isaia Teodorescu şi 4). lereul

schimbare

Această

tis este în fond de mult

în personalul

procetată

didae-

de Epitropie

prin 0şi acum cu ocasie bine-venită ordonată
toratul
Direc
ticia No. 97 din 2 Octomvrie, aşa că

le
secole at fost nevoit de + îndeplini numai forme
|

cerute.

Cursul acum s'aii redus numai la 4 ani, pe
din
când pănă acum era de 5. Dar sciinţele
.
ntare
eleme
mai
pote
se
aceşti IV ani sunt cât
Esamenile

anului

anii trecuți,
mieşurasă.

numai

dica anului

1847).

acestuia se

efectue

real

numărul

ca şi în- .

al elevilor

să

conÎn anul acesta ati eşit 64 de eleri. (vedi
În anul

1848 să iai

în detrimentul

seolei;

măsuri de tot
aşa

anul

48 este fatal pentru Institut.

scolar

rigurâse
185471—

—
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Prin aprobarea unui regulament sui generis
de câtă Vodă la 23 lanuar 1848 pentru învă-

țământul Clerical,
să

declură,

că

de 4 ani.

în urma

cursurile

Apoi

anaforalei Epitropiei

Seminarici

fiind-că în

sunt

ac-st curs

intra sciinţi mai înalte teologice și

aceea să

pun

în disponibilitate

numai

nu pot

filosofice, de

profesorii

res-

pectivi. Aşa la 29 lanuar 1£48 cu oficia No. 8să
face cunoscut Rectorului Seminariei, Preasf. Filaret
Seriban, că nu nai este ca profesor şi ca Rec-

tor scolei. Spre curiositate transeriem o parte
din acel ordin, spre a se constata ce idei predominaii pe Metrop. Meletie,

respectiv de învăţă-

„mântulreligios. „Prin aşământul
înalt întărit

la

23

a curgătorei luni, statornicindu-se obiectele de învățătură

ce ai

a se împărtăşi

în Seminariul

8o-

cole, unde urmează a se pregăti în sciinți, numui feţele menite a primi darul diaconiei şi a
preoţiei

de

mir,

și într'acele

sciinți

lipsind

cu

totul clasul de Teologie, la care erai profesor;
Epitropia încunoștiințază pe Cuvioşia ta că de
1 Februarie ești slobod de disa indatorire.* Apoi
pențru a scapa de Rectorat distiinţază prin aşă-

dământ şi postul de Egumen al M-rei şi aşa
este cu totul exclus din Socola Preasf. Filaret
Scriban.
Fiind-că şi Preasf. Filaret Saiban
nu era
fără

48

influință

“făcea

şi

atât

find-că

pe

evenimentele

Meletie

cât

şi

de

pe

la

Vodă

Sturdza îngrijitori şi provădători, Meletie spre
a nu lasa cu totul fără ocupaţie pe Seriban şi al răci cu

prin ordinul No.
director.

cu

fără a preda

salar

ceva.

totul de

sine,

la

7 Februar

12 "1 numeşte numai
de 5000

Mai

lei, odae

tărziă

prin

simplu
şi

masă,

oficia No.

—
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14 "1 numeşte profesor. Decretul sună aşa: „Epitropia te însciinţază că sciințele ce ai a pa-

radosi în Seminaria Socolei sunt: Invăţătara
de mir către popopăstoriască (datoriile preoţilor
(adaus în oficie cu
ri,
seriptu
după
rănit) şi tălenirea
lele Biserirândue
e)
Meleti
lui
mâna însuşi a
sedlei

şi “i pune în

în Comitetui

membru

ceşti ..... apoi 7] numeşte

videre

„a se

povățui

de

cu-

prinderea regulamentulni Inalt întărit“. Aşa dar

în loe ca scâia să progreseze, în loc ca ideile
de la 48 să împingă pe Metropolitul Meletie spre
un progres în cele Bisericeşti, din contra disfiinţază sciinţele teologice şi filozofice cum şi

program tote

limbele clasice, esclade din
ţele mai

însămnate

sciin-

și reduce învățămăntul clerical

egal cu cel

a] Seminariului cam

al candidaţilor.

Deci Preasf. Filaret Scriban este acum profesor

de tăleuirea ritualului şi de pastorală. cum eră
şi catihetul înainte; prin urmare scdla era a-

prope o Catihesie.
vede

“Sa

|

că Seriban

tot spera la o ameliorare a

situaţiunei, pentru căn'ati voit se deu pe samă imediat dota şi averea scdlei, când

'laii suspendat;

pentru că la 16 Septemvrie 1848 prin Ofivia, No. 92

5 ordonă „a da numai de cât în primirea Sard.
Puturachi Spartali, tote documentele de moşii, con-

tracturile şi alte atingătore de Monast. Socola“.
Ordinul este forte aspru, şi atuncă Seriban dă, cu
Opis în formă,

tot pe samă.

Să dicem ceva şi despre acel înalt așăzământ întărit. Respectiv de învăţământul religios. el' cuprinde. disposiţia următore:.... „Unde
va

fi

neaparată

nevoe

de

preot

ori

Diacon

să se trimată în Seminaria Socolei pentru căteva luni de dile“..... $.56; eară la litera

O

a

tere

$ 51
a se

să
urma

dice:

că aședământul

numai

în curgere

Pare-că Meletie scia
Este adevarată
disponit.

că va trăi

dicătorea:

încă

Homo

Fată programa de la 1848

are pu-

de dece ani...

dece ani!

proponit, Deus

ce anume

stiință

cupriidea, :
Clasa I-a. 1), Catihisul pe scurt, 2). Gramatica românească, 3) Aritmetica, 4). Scrierea, 5).

Căntările

Bisericeşti.

Clas.

II-a.

1). Catihisul,

2). Ist. Vechiului Testament, 3). Serierea, 4).
Aritmetica, 5). Ist. Patriei pe scurt, -6). Limba

greacă apla., 17). Cântările Bisericeşti. Clas.
Ml-a. 1). Ist. Noului Testament, 2). Geografia,

3). Tălcuirea

5). Ist.
apla.,

rănduelelor

Universală

7). Cântările

Bisericești.

pe scurt,

Bisericeşti.

4). Tipicul,

6). Limba greacă
Clas.

IV-a.

1).

Retorica cu exemple din sf. Părinți, 2). Ist. Universală,

5).

3). Pastorala,

Cântările

Bisericeşti.

4). Practica
Acesta"

la

faimosul

tipic,
pro-

gres. propus de aşedământul Inalt întărit şi impus Beminariei Veniamine de Meletie Metrepolitul. Liam citat într'adins spre a se putea constata regresul din timpul acesta, ce ai suportat
scola şi a admira progresul chiar din anii 1813
— 1820.
|
Dacă pe lângă aceasta vom mai adăugi și

nenorosirele timpului, că adică la 48 am avut
holeră, că tot atunci am avut ocupaţia rusască,
că tot atunci lipsa, exilați din ţară, îmai toţi
Omenil progresului şi ai renascerei românismnu-

lui; apoi atunci pote să'sşi facă cetitorul oglinda
reală despre ce putea să fie şi în Seminarie! Cu tâte

aceste elemente

politul Meletie,

nefavorabile,

cu tote

că Metro-

sub pretext că n'are contingen-
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tul necesar pentru preoți, cu tote că ai redus
Seminariul la sedlă de candidaţi, cu tote că ai

pus pe drumuri corpul didactic, sup:imând stiințele principale din program, în fine cu tote că,
ai ordonat prin Oficia No. 42 la 20 Apriil de
Sati dat afară din Seminarii o sumă de elevi
sub cuvânt că snnt prea mici de etate şi ca con-

Candi-

secință a faptului ş'aii înmulțit numărul
daţilor ; totuşi

n'a

Institut.
De şi în scâlă nn

cu

totul acest

mai erati acum

de cât 44

putut

ear Candidaţi

de elevi,

desfiinţa

120,

totuși Preasf.

Seri-

ban în previderea unei vremi mai favorabile pentru se6lă, nu

părăsăşte

totul, ci cu

cu

Institutul

persistența sa caracteristică, cere ă i se permite
de a înființa clasa a IV în Seminarie pentru că

eraă

atunci

în realitate

trei clase,

numai

şi i se

admite. In aceste împrejurări numai Catiheţii să
mai folosese ceva, pentru că de unde erait plă1000

tiță cu

salariați cu

sunt

lei pe an, acum

3000; aceasta are loc la 1850.
La 1848, când Seriban ai fost pentru

puţin:

timp îndepărtat prin reducerea Seminarului la
3 clase (scola de Candidaţi) i sau cerut â da
pe samă

totă averea scoli.

Economului . Vitalie

(lu această ocasiune să face o catagrafie
rală

de

ttă

averea

mişcătâie

gene-

și nemişcătore

a

Seminariei, cum și de Biblioteca ei (veqi acta No.
|
116' din arhiva seolei). argintăriele din
tote
ariate
invent
Aicea sunt
fer,
Biserică, cum şi tote obiectele de alamă ori
ieonele, vesmintele

şi cărţile din

Biblioteca

Bi-

scolei,
sericei; după această cațagrafia Bibliotecei
româneşti,
care

consta

pe

atuncă

latinești, francese,

încă

greceşti,

din

cărți

nemţeşti,

rusești în
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număr
muri.

de 1195 corpuri complecte şi 1425 toHărţi erai pe atunci 55, care serveaii

pentru -a învăța elevii. Respectiv de bibliotecă
vom vorbii mai pe larg în curând. când vom:

termina

acest istorie, dănd sama mai amănunțită

de merzul Bibliotecei.
La 1848 Februar 7 Metropolitul

Meletie tri-

mite cu Oficia No. 19 Regulamentul seii cătră
Rectorul Seminariului spre al pune în aplicare :

Acesta i vestitul

Regulament înalt întărit,

care Seminarinl
de Catihesie.

Programul

de

este

Socola
|

era

cuprins în

redus

$ 7.

după

la scâla

Eatăl:

1).

Catihisul cu tălcuire pe larg, 2). Ist. Bisericei
Vechiului şi Noului Testament, 3) Gramatica
românească în stil Bisericesc cu aplicaţie la ce-

tire şi scrisore,

pe scurt.
cul cu

4). Ist.

Universală

5). Aritmetica,

rânduelele

şi a Patriei

6). Geografia,

Bisericeşti,

8).

7). Tipi-

Retorica

pe

Prin

ur-

scurt, 9). Limba greacă apla, 10). Invăţătura
păstorească.
Zote aceste sciinți se tor paradosi
de patru prof sori. După aceasta se clasază aceste

sciinți

pe

mare

remâne

câte un profesor

un

curs

de

4 ani.

pe

clasă!

Aceasta"i celebra îmbunătăţire udusă Seminavului nemuritorului Veniamin de cătra Metropolitul Meletie, acesta'i progresul ce'l urmărea

în

înteresul

renascerei

clerului!

Lăsăm

să a-

precieze şi să caracterisese însuşi cetitorii disposițiile ce predomina pe Metropolitul Meletie,
respectiv de luminarea Clerului.
Regulamentul este subseris de însuşi Metropolitul Meletie şi de V. Beldiman Vornic.
In
urma, acestei reorganisări—răle

dună, profesorii

vrând

oraanisări—să

a-

nevrând şi fac un pres-

=
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runcei,

Teodorescu,

Andrei

Seriban,

Arh.

Filaret

Constantin

Buțu-

subscris:

ai

care

în

şi

vor “urma po-

declară că

care

cript verbal în

reanu, Constantin Facâş şi Lupu 15n. Apoi tot aceşti
profesori formează un fel de programă de întrebuin-

l
țarea timpului elevilor şi o altă programă, orariu
ode
re
doue
scâleă, în care sunt numai căte
ca studiu cum

masă ; însă scrisorea“i trecută
eţe.

cetirea

şi astfel

şi două după

dimineaţa,

pentru “elevi

cupaţie

timpul

să. îmbracă

destăşură o programă pentru patru ani!
disposiţii

comitatului

a

seolei sunt

şi

şi să

Aceste

admise

de

1849,

49

Metropolitul Meletie. Suntem acum ia 15 Februaszie şi cursurile încă nu sunt începute.
În anul 1848 ies 39 elevi, ear în
(vedi condicele anilor 1848 şi 1849).

In fine prin mortea Metropolitului

anul

prin

1848,

acesta

Meletie în
lui

mazilirea

Mihail

Sturdza din Domnie, lucrurile nu ieaii prefacere

0 stare.de lucruri pro-

curând, din causă că era

visorie, nu era nică Domn, nici Metropolit. Când
vine meritosul şi generosul

însă la Domnie

cipe Gr. Ghica, ear
clescu, atunci

şi

la Metropolie
ţărei se

mersul

tancă şi se6la;, prin

directorul

Prin-

Sofronie Mi-

regulează,

a-

iai o nouă

sei

faţă.

Sub anii aceştia Seminariul Veniamin aii pros-

perat

splendore,

şi şau

mult

forte
ba

încă

prin

recăpătat

şi prin sprijinul moral dat de
fronie

Mivlescu,

în

vechea

sa

buna-voință a Domnului

Metropolitul

ori ce ocasie,

sedla

şa

Soa-

juns apogeul seii. Cel întăi lucru ce au făcut
Preasf, Filaret Scriban ai fost de a abroga Asădământul înalt întărit a lui Meletie: Metropopolitul, respectiv

de învățământul

religios, şi a

—
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propune o lege nouă cu alt conţinut.
Aşa în
1851 Septemvrie 21 să şi înțăreşte: Legivirea
pentru organisarea învățăturilor
Bisericești din
Moldova, atăt de Divanul Obştese, cât şi de că-

tră Grigorie Ghica V.V.
opera Ju Seriban. Dacă

Această
alt ceva

legiuire este
nar fi făcut

bun acest barbat de cât numai această Legiuire,
încă ar trebui să fie mult respectat de posteritate.
Care sunt reformele propuse în această
- Legiuire? 1). Programa lui Meletie Metropolitul,
ce o impusese

Seminariei,

trece

la

cursul

sc6-

lelor ţinutale de Candidaţi, cu forte mici escepțiuni. LI). Să instituese Seminarii Eparhiale, a-.
dică

la

Roman

ani.

]ID.

Să

şi Husi,
rădică

cu

corsul

un curs

de patru

învățăturilor

la Se-

minariul Socola la un curs complect de opt ani,
cu clausa că pot eşi elevi din Seminariul Socola şi după terminarea cursului de patru ani.

IV). Să dispune ca Proistoşii,

Protoireii, Dicas-

terioții, Egumenii, Arhimandriţii şi Arhiereii să,
nu Să rădice la aceste grade de cât numai dacă

vor

înfățoşa

cursului

mai

întăi atestat

de îndeplinirea

învățăturilor Teologice

($ 1)

înterdice aksolui

de a se mai

dintre candidaţi,

ci numai dintre

V).

hirotonisi

Să

preoți

elevii carii aii

terminat cursul de patru ani ($ 5). VI). Seolele
ținutale se declară de sedle preparatore pentru
aspiranții de a întra în Seminarii. ($ 5). ete.
Administraţia generală a aşădămănturilor Seminariceşti

este

încredințată

tuită din

Metropolitul

Episcopii

Eparhioţi,

din Ministrul

averilor

rilor publice.
Observăm aicea că

unei

Epitropii,

ţărei pentru

Socola, din

fieşcare în Eparhia
Bisericeşti

pănă acum

aleă-

sa, şi

şi al învățătu-

Epitropia Se-

=
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minariului era compusă din Metropolit şi din doi
Boeri mari ai țărei. Cât pentru anii 1842 pănă
la 1851 aii fost Epitropi mai mulţi Boerica Balş,
cel ce aă ocu-

Beldiman, Suţu, T. Sturdza ete dar

pat cu un interes bine făcător acest post mai
mult timp, aii fost Alexandru Sturdza împreună
cu însuşi Domnul Mihail Sturdza, pentru care
scop ai venit chiar și în țară Alexandru Sturdza,

când at fost numit sin-epitrop de Domn.
Bar pentru administraţia interidră a Seminaviilor, pentru mersul învățăturilor ete să instituă un comitet compus din Rectorul Seminariu- lui, Inspectorul,

tarul ($. 8. lit. a). Eată acum
surilor de 4 ani.

şi Secre-

Economul

Catihetul,
-

şi programa cur-

2). Ist. Sfăntă pe

1). Gramatica Romănească,

larg, 3). Istoria Bisericească, 4). Aritmetica t0tă,
5). Geografia nouă şi veche, 6). Istoria Universală și a Patriei pe scurt, 1). Retorica, 8). Dogmatica,

9). Pastorala,

apla), 11) Limba
19). Musica
tipicul, 14).

rusă,

10).

Limba

care nu

(nu

Greacă

va fi obligătore,

vocală, 13). Căntările Bisericeşii şi
Cetirea şi tălcuireaNoului Testament.

Acest program s'aii urmat

atât la Roman, Huşi

cât şi la Seminariul Veniamin din

la reforma

învățământului

4) Omiletica

cu exerciții

Socola pănă

în Romănia,

adică:

pănă la promulgarea legei de instrucție în 1864.
Eată şi programa cursului super ior din Socoa
1). Istoria Bisericească pe larg,
de 8 clase.
2). Logica cu Psicologia, 3). Istoria Filosofiei,
5), Arheo-

retoriceşti,

logia Biblică. 6). Istoria Universală pragmatică,
1). Ermineutica,

8). Seripturistica,

9). Eclesias-

lă,
tica, 10). TeologiaMorală, Teologia fundamentaică,
12).

Dreptul

Canonic,

13). Teologia

polem

7

—
14). Limbele
facultative.

Clasice,
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15). Francesa

şi Rusasca

Acum să vedem şi programa seolelor ţinutale,
ea era aceasta:
1). Catihisul, 2). Ist. Sfântă, 3). Tălcuirea răndu-

elilor Bisericeştă, 4). Aritmetica, pănă la proporţii
inclusiv.
scrierea

5). Căntările şi Tipicul,
după gramatică.
Acum

dacă

acest

prins

şi sciințele

program

6). Cetirea şi
observăm că

al Seminariului

naturale,

fisice

şi

ar fi cumatematice

era tot ce pote fi mai perfect.
Să nu uităm că deabia avem înființată
a IV în

patru

Seminarii,

ani pănă

aşa

că

ati

clasa

trebuit să treacă

să se potă pune

în aplicație în

totul acest program.
Cu tote pedicele ce saii
întimpinat, acest program aii fost realisat şi aplicat în Seminarie şi urmele lui să văd şi pănă
astăqi în scolă. Aşa în 1852 aii trebuit să se înființeze clasa a V şi tot aşa succesiv pănă sai

putut complecta cursul de opt ani. Cine mai
erai profesori, când s'a pus în aplicație această programă?

Mai întăi trebue să spunem că profesorii carii
erai mai mulţi de căt numărul de patru, cât 61
cerea programul din 1848, ai fost puşi în disponibilitate, căţi erai călugări s'aii trimis pe la
Monastiri, ear celor civili li s'aii arătat porta ! Apoi
la 1851 au fost rechemaţi unii din ei la profesurile

lor.

Kată profesorii cu care s'aii început:
1). Arhimandrit. Filaret Seriban, 2), Arhimanrit. German Vida, 3). Arhimandrit. Neofit Seriban,
4). Protosing Melhisedek,
5) Dr. Anton
Velini, €). Hristofor Seriban, 7). lon Mandinescu, 8) Isaia Teodorescu, 9). Ierom. leremia,
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12). Ge

Alexand. Petrino, 11). Isaia Vicol,

10).
orghe

Diacon,

Sandovici

13). Monahul

în semestru

_ În 1852—53

Benediat.

veră să ţine e-

de

sămen public şi se faceo mulțumire earăşi publică
acea

scolei, (în

progresul

pentru

Rectoratului

mulţumire sunt subserişi o mulţime dintre Ome-

In anul
nii mai însemnați ai acestui timp)
atestate
cu
scolar 1850 aii ieşit din Seminarii
91

de

elevi;

condicele

în

ear

1853—54

In anul 'scolar

(vedi

elevi,

de

53

1850 şi 1851).

anilor

VI. Eată acum

1851,

j

să începe

clasa a

şi lista profesorilor şi a studiilor

ee predaii fie-care, în anul acesta:
lă,
fundamenta
Teologia
Seriban.
Filaret
Arh.
"1.
Retorica şi Omiletica,.

|

2). Protosing. Melhisedek. Teologia Docmatică, seripturistica, Ermineutica, Pa
trologia şi limba latină.

3). Arh. Neofit Seriban. Istoria Universală pragmatică

şi Limba

elenă.

Velini.

Logica, Psicologia şi 1s-

5). Hristofor Scriban.

toria filosofiei.
Arheologia Biblică. Ist.
_ Yechiului şi Noului aşe- Qămănt, Ist. Bisericească.

4). Dr. Anton
|

şi Aritmetica,

6). leremia Ieromonah.

Liturgica

17). Alixandr. Petrino.

Musica Vocală.

Catihisul,
sfăntă

Tipicul, Istoria

şi a Patriei.

Ca suplenți eraii
1). Zerod. Climent Neculau Inceputuri de limba, lati|

nă şi elenă.

2). Ierod. Policarp
3). Ierod. Benedict

Cronologia şi Geografia,
Mărturisirea Ortodoxă şi
Gramatica

română.
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4). Diacon G. Sandovici Cântările
Bisericești şi
explicarea Noului 'Testa|
Examenile

anilor

ment.
1852,

|

1853,

1854,

1855,.

1856, 1857 şi 1858, se fac de cătră Comitetul seâlei, conform Regulamentului
şi se învită şi Epitropia, adecă pe Metropolit și Miniştrii Bisericeşti de pe atunci. De multe ori asistaii .
la examene şi persâne mai însemnate din societate, ba încă să ţin și esamene ad-hoc, la care

se examinaii elevii in fața unor persâne

compe-

tente, streine de scolă, spre a se constata progresul în învățămăntul Seminariei. Numărul elevilor eşiţi cu atestate în anii citați sunt: în

1852, 15 de elevi, în 1853, 169, în 1854, 69,
în 1855, 24, în 1856, 25, în 1851, 27, în 1858,
14. (Să se vadă

condicele anilor citați în Arhiva

Seminariului)

Examenile

în anii

aceşiia

să ți-

nea forte regulat, în lanuarie pentru semestrul
|, şi în Iunie pentru semestrul Il. Vacanţia
ținea pănă la 1 Septemvrie.
|
A
Tinerii elevi ce puteau cânta eraii obligaţi a
veni la Seminarii pentru trei dile,—la Hramul
Bisericei Seminariei, care să făcea cu mare pompă.. Hramul este la 6 August, Schimbarea la
față a Domnului Nostru Is. Christos.
Elevii Seminarişti toţi erai înterni şi carii
variaii între numărul de 120—150 în anii citați;

cu tote acestea eraii şi externi, dar puțini. Por-"
tul elevilor era impus

riguros

acel bisericesc.

Dacă în unii ani n'aii ieşit mulți absolvenți,
aceasta'i din causă că elevii în: loc să fie eliberaţi, trebuiaii să treacă în o altă clasă superidră,

spre a se putea

forma opt

eraă în realitate la 1848.

clase, de la trei ce

|

—
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acum ce s'aii

Să, vedem

mai petrecut în anii

aceştia atăt între profesori cât şi în administra-

ţia scolei.

In 1851 Noemwrie 18 Vasilie Gheorghiescu,
absolvent cere a îmbrăca sâhimu rmonahicească
şi i se admite numindu-se Benedict ; Bar Isaia

Teodorescu reclamă a veni din noii la Semimarie ca profesor şi i se primeşte cererea de
însuşi Metropolitul, sub cuvântul că Monastirea
metania sa—se - săturase de branda

Socolei este

Voronei.

1851

La

Episcopul Meletie

de Huşi

cere a i

se da un program de cătră Arh. Filaret Seriban, pentru a putea începe Sem nariul de uși;
acel prograrm dat este întocmai eu cel al Seminariei

din Socola cursul inferior, de aseminea şi la
La 1851 lerod. Melhisedek Stefănescu
Roman.

4

şi Hristofor Seriban revin de la studii din Kiew
şi li se daii posturi în Seminarie, unul, Preasf.

Melhisedec, se numeşte profesor de Ermineutică,
Secripturistică,
torirea,

şi

Eelesiastică

şi Omiletică,

de inspector Seminariei,

şi

cu înda-

cusalar de

6000 lei. Ear Preacuv. sale Arh. Teoctist Seriban, pe atunci civil, profesura de Ist. Bisericescă,
Ist. Patriei şi Geografia veche si nouă cu salar
de 3000 lei. 'Tot acum să rănduese de Comitet,
ca profesori suplinitoră, Isaia Vicol (în urmă Epis-

cop

de Roman),

de Ist. Sfântă, Gramatică şi tipic

cu 1200 lei. Eur diaconul Sandovici profesor de
cântări cu 1200 lei.
La 1852, G. Asachi

laude la adresa Preasf.
tărei sale la gradul de
ceastă demnitate la 12
In 1852 Februar 17

serie o epistolă plină de

Filaret cu ocasia înainArhiereii, inalțat la aIanuarie 1852.
Meletie Episcopul de Huşi

.
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trimite în Seminariu pe lerodiaconul Atanasie
La 1852 Martie 4 Preasf. Filaret cere
Ghiţescu.
prin un raport de la Metropolie de a'i permite
a tunde în Monabhism pe clericii: Constantin Neculaii (Arh. Climent Neculau) și Panaite Popescu
- (reposat. Preasf. Policarp) și i se priimeşte cerirea.
La 4 lunii 1852, Foloteiii, Episcopul de Buzei, cere a i se trimite din Seminarii cărțile imprimate scolastice spre a le întroduce şi acolo ; ear
la 9 Iuliu Metropolia

hărăzeşte

un rănd de veş-

minte Arhiereşti Seminariului. La 1852 Septemvrie 8 Episcopul de Huşi Meletie serie Rectorului Seminariei de a“ prepara un Budget şi
un program pentru ă începe Seminariul de Huşi,
cu mâna

eată ce adauge în adresă

„Preasf. vâstră ştiţi cele ce trebuese

sa proprie:

pentru în-

fiinţarea Seminariei din experienţie, de aceea ră
rog să luaţi osteneală de a lucra budgetul şi pen-

tru alegerea, personagiului, după venirea mea din
Eparhie ne vom consulta împreună“. La 10 Decemvrie 1852, să mijloceşte de Rectorat la secretariatul de stat de a legalisa atestatul D-lui
V. Agappi, carei dus la Paris spre a studia
medicina. Atestatul i se eliberează în limba francesă.

La Decemvrie

15,

1852, Directorul

Liceului

'Tribunius Laurian încunostiințază pe Rector despre încetarea din viață a demnului barbat Teodor
Stamati

şi "1 învită a veni

cu

scola la ceremo-

|
nia funebră.
Tot la 1852 Preasf. Filaret dă un raport cătră Metropolitul Sofronie prin care recomandă
la înaintări eclesiastice şi civile pe următerele
persone din corpul didactic: 1). Protosing. Neofit Scriban pentru merite literare şi profesorale,

2). pe lerom. Melhisedek care aii fost profesor şi

—

seminariei de la 1843—1848 și actual

inspector
între
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Ierom.

3)

și ispector,

profesori

leremia

(Preasf. leremia Galaţanu) profesor de la 1843.

Ear dintre civili 4) pe doctorul de Filosofie comis. Anton Velini, profesor de la 1839 și în fine

5) pe Sardarul Petrino, profesor de musică.

La 1853, Noemvrie 15 absolvenţii loan Moisiu şi Alexandru: Humă cer a fi îmbrăcați în i
cea ce li se admite de
Schima Monahicească,
Chiriarhie şi se numesc: din loan Moisiu, Ino-

cenţie Moisiu (astădi Preasf. Inocenţie, locotenentul de Metropolit din Bucureşti), ear celalal
din Alexandru,

La

Amvrosie

1853 Noemvrie

(decedat

curând).

Arhimandritul Calinic

10.

Miclescu, Egumenul M-rei Slatina, astădi |. P.
Metropolit al Ungro-Valahiei şi Primat al Homâniei, cere de ]a Preasf. Filaret un profesor
pentru

sedla ce aii înființat în satul Mălinii;

la 24 Noemvrie Neculai Istrati
minarişti

instruiți

şi educați

în

ear

elevii se-

laudă

această - seolă

şi

învățat, care

cere iarăşi cu insistență un preot
se fie şi profesor.
La 1854 în locul lerod. Agatanghel este numit Jerodiaconul Policarpt (Preasf. Policarp în
urmă şi fost director seminariei de Huşi) şi cu
însărcinarea

de Bibliotecar.

La 1854

Septemv,

28 D-hi Dimitrie Stoica, vechiul profesor de limba

latină în Seminarii,

este din

noii

rechemat la

Seminarii. de şi era profesor de limba latină şi
La 1854 Dr. Anton Velini dă dila Academie.
misie

din

Seminarii

şi cere

a i se considera

serviciul de 15 ani în Seminarii.

|

La 1854 Oetomvrie în 6 I6n Alineseu doctor
de medicină şi absolut filosof bis, cere ai se da Ca-

tedra de filosofie vacantă şi este primit ca profesor
mai intăi de filosofie, apoi de istorie la cursul inferior”

—
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La 1855 April 13 tânărul I6n Buţureanu (Arhim.

Ieronim

în urmă)

cere de ai

se învoi de a

fi

elev în Seminarie, declarând că s'aii botezat cu
totă familia, lăsăndu-se de religia Catolică, ş'aii
îmbrăţoşat cea Orthodoxă, şi în fine de a fi pri-

mit spre a îmbrăca schima monahicească şi i se
„admite.
-vent

La Octomvrie

cere

a îmbrăca

30 Matei

şi el schima

Solescu

absol-

monahicească

şi i se primeşte cererea, în fine Constantin Brăescu cere şi el a se călugări şi i se admite.
La 1855 Decemvrie 21 Profesorul Hristofor
Soriban (astăqi Arhimandrital Teoctist Seriban)
cere a se învesti cu schima monahicească po-

irivit meritelor sale şi i se admite. La 1855
Noemvrie 30 Preasf. Filaret cere permisiunea
Chiriarhiei

de a se strămuta

pentru că

starea

sănătăței

în

laşi cu şiderea

nui mai permite a

sta în Socola, fiind tot-deauna bolnav din causa
situațiunei bolnăvici6se a acelei loca ități; apoi
speră că şi Seminariul să va muta în oraş cu
timpul; deci Chiriarhia i încuviințază acea mu-

tare şi dă şi Biserica sf. I0n din laşi ca los
de şedere. La 22 August Rectorul Seminariei
dă o petiţiune Domnului de ai învoi să strîngă
prin colectă,

pentru spitalul bătrănilor

de la Ga-

lata, o sumă de bani şi pe care s'o depună în
casa Epitropiei sf. Spiridon.
Această

cerire i face o ondre

nedeserisă, mai

ales că pe acele timpuri nu aveaii 6menii săraci
şi scăpătați nică oinstituție proprie, la cure găndindu-se nemuritorul Domn Grigorie Ghica, o ai
înființat.
|
La 1855 Decemvrie 217 Filip Romănescu (astăgi Arhimardritul Filoteiu BRomănescu) cere a
îmbrăca schima monachală şi se numeşte Filoteiu,

—
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în fine la 1856 Martie în 13 Gheorghe Enăcea-

nul cere a se tunde în monahism şi i se încut,
viințază (astăqi Ghenadie Enăceanu Arhimandri
cunoscut prin activitatea

La
cere

a i se

da

salarul,

misionat din postul de
în fine râgă

pe

onorat.

la Chiriarhie spre a
canonică de trecere
Seminariei Eparhiale
La 1856 Mai 25
triu

cere

a

şi teologică). :

20 Arhimandritul Melhisedek

Martie

1856

sa literară

se face

a se

de

cunâsce

ca de-

profesor şi inspector, şi
Epitropie

de a mijloci

i se elibera cuvenita carte
în altă Eparhie—ca Rector”
de Huşi.
şi tânărul Gheorghe Dimimonah

şi i se primeşte

ce-

La 1856 Decemvrie 12 şi Economul I6n
rerea.
a se
Bobuleseu ca profesor în Seminarie, cere

investi cu schima monachală (astădi Preasf. Losif

Bobulescu,

Episcop

de Rămnicul- Văleei).

In anul 1856 să trimit în Atena spre ase
perfecționa în studiile teologice şi literare ab-şi
- solvenţi Climent Neculau, Filaret Dimitriu die
Gheorghe Erhiceanu ; Ear pe tinerii Ghena
în SeEnăceanu şi Erod. Damaschin la Halchi,
opol.
antin
Const
de
i
arhie
minariul mare ul Patri
care,
an,
Serib
ist
Teoct
La 1858 Arhimandrit.

după trecerea

Preasf.

Melhisedec

ca Rector la

şi ca
Seminariul de Huşi, serveşte în Seminariu
aBeser
în
trece
profesor şi ca inspector scâlei,
al
ual
spirit
şef
bia ca Preşedinte Consistoriei şi
Sale
uv.
Besarabiei anexate ; ear în locul Preac

La
vine ca inspector protosing. Iosif Bobulescu.
enda
recom
1858 Episcopul de Buze cere a i se
şi direvsor
profe
de
moral
un tânăr învăţat şi
poncores
tantă
impor
forte
tor Seminariei. Este
,
lului
Ardea
opul
Episc
cu
dența Preasf. Filaret
dosă
care
prin
timp,
Andrei Şaguna, din acest

—
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vedeşte devoțiunea acestor persone pentru Orthodoxie şi punerea lor neobosită de a lucra pentru luminarea

şi desvoltarea

Clerului

Orthodox,

sprea nu fi îngenunchiat de cel Catolic şi Protestant. „Apoi sfătuirile lor mutuale asupra mijlOcelor de a lumina poporul în credinţa strămoşască ! (Corespundenţa este la acta No. 91 din
arhiva sedlei). Tot la 1858 prin referatul No.
216

din

5 Octomvrie,

Direcţia

a i se admite ca profesori

Seminariului cere

următ6rele persone:

1). Candidatul de legi August Seriban, carele aii
săvărșit cu vrednicie cursul învățăturilor la St.

Petersburg,
mente

de

de a fi profesor
Pisică,

Jeromonah.

Isaia Teodorescu

şi tălcuirea Noului
nim

Geometrie

de Retorică,

ele-

şi Agronomie,

2).

de Ist. Bisericească

Aşăzământ,

3). Ierom.

Buţureanu de Ermineutică

Const. Teodorescu

Iero-

şi Patrologie,

4).

de Îst. Universală. cursul în-

ferior și ]st. Patriei. Ear considerentele sunt:
Caii trimis Seminariul central dintre profesorii
sei vechi pe unii la celelalte Seminarii Eparhiale de Huşi şi pe alţii la Roman.
Notăm că la 1858 şi 1859 earăşis'aii deschis sca-

unul și earăşi s'aă făcut preoţi necărturari dintre
candidaţii oră dascalii de pe la Biserică, fără
macar să fi văzut scla clericală! Sai găsit cu
cale, că nu eraii îndeajuns absolvenţii a trei seminarii pentru locurile vacante de preoți în Principatul Moldovei de pe atunci.
La 1859 lerodiaconul Climent Neculau, Filaret Dimitriu și GQ. Erbiceanu re'ntorcându-se de

la studii din Atena sunt
ment. mai

limba greacă
narii

numiţi

întăi în Seminarii

la Liceii,

de Retorică

şi

profesori;
apoi în laşi

Gh. Erhiceanu

și limba Română,

Clide

la Semiear Filaret

—

trecut la

ai

Dimitviu

p:ofesor.
La 1859 Rectorul
moar
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Seminariul

de

Huşi ca

Seminariului face un

me-

despre starea culturală a eleralui şi mij-

locele materiale de care este lipsit mai cu totul.
Acest memoar cuprinde 6 capitule, prin care
dovedeşte

obiecte

că profesorii sunt forte impovorați cu

si că salariile

indatorirele

sunt

prea

ce aii ; că profesorii

mică faţă cu

sunt dintre cei

mai buni şi că majoritatea din eiait diplome universitare şi că cursul superior al Seminariei este
egal în studii cu Acatemiile teologice din ţările

ortodoxe; că cursul de opt ani ce percurg studin
denţii nu le procură un viitor macar modest,
candi
e
dintr
preoți
mulți
prea
causă că sunt
rați;
înlătu
adese
sunt
studii
daţi, așa că cei cu
că Qin causa aceasta nu întră în cler de căt cei
l
mai cu uşdră învățătură; ear cei din cursu
care
civile,
ii.
servic
superior "şi caută viaţa lor în

sunt mai bine plătite.
rica

Sf.

16n

Botezătorul

Ca dovadă citează
din

lași

preoți gospodari la trei patru
dari. De aicea se întreabă: cu
După aceasta
aceşti preoți?
răi situat şi
este
a
riul de Socol

unde

sunt

Bisetrei

poporăni gospoce să se întreţină
arată că Seminatrebue strămutat în

oraş unde săi se punăla disposiţie noiie încăperi;

n
deaseminea şi starea Seminariilor de Huși şi Roma

trebuesc îmbunătăţite. Apoi arată că Seminariul de Socola, după legiuirile anteridre, trebue
să aibă 200
câte 100.

elevi interni,

ear

Seminariile

mică
SE

Această stare a sedlelor elerieale trebue imbuanătățită de urgență. Notăm că cu începutul
nului

scolar

1859—60

se disființază

Epitropia

Seminariei, ce era compusă din Metropoiit și din

—
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Ministrul departamentului bisericesc, şi întră scola

sub îngrijirea Ministrului lastrucției Publice; de
aceea

la 12

Feuruarie

1860

i se comunică

şi

budgetul de cătră Ministrul de instrucţie prin
Oficia No. 1221.
Eată care era profesorii Ja 1860:
1). Arh. Filaret Seriban, numit de Epitropie
definitiv la 1842, cu Oficia No. 469, salar 12,000.
Profesor de Teologia dogmatică şi Morală.
2). Arhimand. Neofit Seriban definitiv, numit

de Epitropie la 1856 cu Ofieia No. 26, salar
1,200 lei. Mai înainte aii fost profesor de Ist.
Universală

şi Retorica pănă

de atunci de limba

la

1848——1856,

ear

greacă.

3). Protosing. Iosif Bobulescu. profesor definitiv de Ist. Bis. pe scurt şi a Noului testament,
decretat de Epitropie la 1856 cu Oficia No. 22,
şi inspector scâlei, decretat cu Oficia No. 8 din
1857, salar 6,000 lei.
4.

Protosing.

Ieremia, Catihet

şi Tipicar

difi-

nitiv, numit de Epitropie prin Oficia No. 89 din
1843, şi profesor provizor de pastorală şi aritmetică,

cu salar de 4,600

lei.

5). Protosing. Isaia Vicol, spiritualul sedleişi
profesor provisoriii de Istoria Veshiului 'Testament, Geografia veche şi nouă, decretat de Epipitropie la 1851 cu oficia No. 196, salar 2,400.
6). I6n Mandinescu Licenţiat în legi, profesor
definitiv de Ist. Universală si Ist. Filosofiei, deeretat de Epitropie la 18517 cu Oficia No. 53,
cu salar de 5000 lei pe an.
1). August Seriban, licenţiat în legi, profesor
definitiv de agronomie,

elemente de geometrie şi

elemente de fisică, decretat
No. 58 salar 3,600 lei.

la 1858 cu

Oficia

—
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8). Dimitrie Stoica profesor difinitiv de limba,

latină, dupre decretul Epitropiei din 1856, Oficia
No. 245, salar 5000 lei.

9). Constantin Teodorescu profesor difinitiv de

Ist. Univ.

scurt

pe

decretat la

Patriei,

şi Ist.

1858 cu Oficia No. 59, salar 2,400 lei.
În10). Ierod. Inocenţie, profesor difinitiv de
întrogice,
Teolo
troducere în cursul sciințelor

ducerea în Sf. cărți şi Omiletica, dupre decretul
Epitropiei din 1856 cu oficia No. 119, salar
3600 lei.
11). leromonahul Ieronim, profesor difihitiv de
Biblică,

. Arheologia

Patrologie

şi

Ermineutică

după decretul Epitropiei din 1858 cu oficia. No.
salar de 3000 lei.

219

12). leromonahul Climent profesor provisor
de dreptul canonic şi limba elină după încuvi_inţarea Ministerului la 1860 cu salar de 4000 lei.
18)

Gheorghe

de Gramatică

nister cu Oficia No. 8549
14). I6n

Ştefănescu

1859

din

şi Retorică

salar 2000

de Mi-

tot

salar 4000 lei.
profesor

Flor,

de cântările Bisericeşti şi .psalt
viințarea

provisor

profesor

Brbiceann,

Metropoliei din 1858

provisor

I-iu după încu-

cu

Oficia N. 1833

lei.

15). Gheorghe Costăchescu Suplinitor provisor
de limba latină cu incuviințarea Metropoliei din
1858

No.

1853,

cu salar

de 2000 lei, în timp

ce

era şi elev intern în Seminar.

16). Teodor Spacovici suplinitor la Musica Vo-

cală, elev intern.

Tote aceste persâne pănă la 1860 aii fost interme, afară de DI. Dimitrie Stoica.
.
diai
La 30 Septemvrie 1860 Climent Necul
misionează de. la Seminarii

de limba elină la Licei.

şi întră ca profesor

|

|
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La

1859

în 26

Oetomvrie

să face cunoscut

Direcţiei şi Comitetului Seminarici că prin încheConsiliului

Domn

s'au desființat

Epitropia

de

încuviinţată

Miniştri

de

erea

Seminariei

şi de

Ja acest timp relaţiile Seminariului vor fi numai
cu Ministerul de Culte pentru ori ce trebuință
materială

|

didactică ori morală.

După aceasta “se cere urgentun proectde la comitetul Seminariei pentru reorganisarea Seminarieor şi începerea Facult. de Teologie la Universitatea
de laşi. 'Tot acest Comitet să facă şi budgetul pen-

tru celelalte Seminarii şi să'l înainteaseă Ministerului respectiv, De la acest timp totă corespondența este ţinată cu Ministerul de Instrueţio
şi Culte
Tot

de

minariei

în afacerile seolei din Socola.
la acest

timp

încetează

şi Profesorii primesc

şi Sameşia

Se-

salar direct de la

Minister ; tot de acum profesorii sunt scoşi din
internatul Seminarieă, dar sunt plătiţi mai bine. Cu
Oficia No. 9824 din 1859 Noemvrie 5 este numit DI. Necolai loneseu şi Ion Sacară de Ministerul de Instrucție de a lua dela Seminariul din

Socola, cu inventar, totă cancelaria Epitropiei a
celui Seminarii, documentele, dosarele, semile,
condici şi tot ce constituea zestrea scolei, carii

îndeplinindu-şi însercinarea le aii depus spre
păstrare la Ministerul de Instrucție. Pănă la
regularea definitivă a referinţelor Seminariei cu
Ministrul de Instrucție se răndueşte pe I6n Buțureanu provizor ca casier a Seminariului, de a
lua banii din Minister după budget și a'i distribui la, destinaţia lor. Aceasta aii fost o măsură
de transițiune numai.

Fiind-că pe la 1860 Seminariul ia o altă for-

mă în administraţia

sa, şi tot din acesttimp

s'a

— Hl—

trecut şi Seminariul sub Ministerul de Instrucție;

mai considerănd că şi mulți dintre profesorii
actuali sunt încă din acei din 1860, carii profesară în Seminarii, pentru aceste considerente
credem că este decent a inceta âu istoricul Seminariei ia acest an 1860 şi a espune în scurt
numai reformele

ce ati mai avut loc în Semina-

vie de la acest timp pănă acum. Să recapitulăm
dar în puţine cuvinte resultatele Seminarului
|
de lu 1842—1860.
orii de
profes
De la 1842 şi pănă ls 1860 toți
religie

din sedlele laice, ioţi catiheţii şi mai toţi

Roman

sunt recrutaţi dintre elevii

profesorii de la Seminariele episcopale de Huşi şi
perior

a

Seminariei

Veniamine,

cursului

su-

ce eraii

după

esaminaţi de comitetul scolei. De aseminea şi mulți

dintre profesorii de sate
mendaţi

la început

tot de comitetul Seminariei

erai

reco-

dintre elevii

acestei scoli. De aice urmâdă că Seminariul de
la 1842—1860 alimenta aprope tot corpul profesoral de sate, de cateheţii şi de profesori de

religie pe la gimnasii şi licee, precum şi majoritatea profesorilor din Seminariele de Huşi, Roman şi Monast.. Neamţului. Eată marele servicii ce

au adus acest institut țărei în timpuri grele şi
de ignoranță culturală. Dacă n'ar fi făcut alt

bine acestă seâlă de căt

acest

espus

şi

atunci

valorea ei, ca sc6lă mumă, este destul de insemnată. Dacă pe lângă acesta vom mai adăugi numărul considerabil de preoţi capabili ce ai avut
şi are încă Moldova; dacă vom mai observa că
tot ce aii avut şi mal are încă astădi cult în

clerul înalt ţara, este aprâpe ieşit tot numai din

Seminariul Veniamin; dacă s'aii făcut vre-o 0punere ignoranței şi arbitrarului în administrația

-

—
pisericescă
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de cineva, apoi tot fiilor Seminariului
să datoreşte;

lui Veniamin

mai

de

considerăm

şi aceste fapte, atunci meritele acestei scoli sunt

forte mari

şi ne

comparate,

cu

ori care resultate

a ori cărei scoli! Singura acestă scolă au dat
puțina cultură în pătura de jos a poporului, în

mai bine de jumatate de secol! Nu miam propus
a face apologia acestui bătrân institut, căci fap-

tele vorbese de la sine, dar am

voit şi voim să

se scie de tot Românul că Seminariul lui Veniamin, sub îngrijirea Preasf. Filaret Seriban dela
1842—1860

cât „ai fost ea Rector, aii

făcut a-

tâta pentru desvoltarea intelectuală şi morală a
clerului şi poporului de jos, cât nimene nu pote
să'şi închipuiască astă-qi., Numai cei răi voitori,
cei scurți la vedere, mici la sentimente, ori pă„timaşi pot nega

bine-facerile

ce acest Institutaii

adus ţerei in curgere de 80 de ani, în care aii
respândit lumina neamului nostru românesc. Insemnăm spre sciință că Preasf. Filaret Seriban n'au.
stat pe rose în timpul rectoratului sei, aii luptat
adese erâncen contra abusurilor şi a atacurilor cei

vineaii şi care aveaii de scop a paraliza progresul acestei sedle. In timpul seii at avut trei
'comisiuni pe care le-aii combătut mai mult prin
rabdarea

sa,

dând

loc mâniei,

şi

du-se de viitorul scolei. Despre

ne descurajân-

aceste comisiuni

vom vorbi pe larg când vom publica viața, Preasfinţiei sale.

Cu trecerea Seminariului sub Ministerul Inștrucţiei Publice de ocamdată ş'aii asigurat posițiunea sa materială, de asemenea și personalul
didactic ai fost salariat mai bine, dar nu beneficia şi de internat ca pănă la 1860.

risarea averilor monastireşti

s'aii

Cu secula-

secularisat şi
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t6tă averea, acestei scoli, de şi ea nu este propriii dis Monastire, ci seola clericală şi care se
întreținea prin sine din fondurile sale, date de

Domni şi Metropolitul Veniamin, în scop de a
avea sedla pentru totdeauna esistența sa asigu-

rată.

Nu voim să dicem că nu era drept să se

secularizeze

averile

şi

ci numai voim

sedlelor,

Socola 'şi are ave-

să constatăm că Seminariul

rea sa proprie din care pote să se întrețină, şi
dar acest Institut, care estecel mai vechi în totă
Romănia, nu este o sarcină pusă asupra Statu-

lui,

pentru

că are

veniturile

sale

din care se

întreţine ; căcă încă pe la 1853 venitul imobiliar
a Seminariei şi alte resurse ale sale se ridica ia
cifra de 10,000 galbeni.

La 1860
Cogălniceanu

Ministru de

fiind

aii reformat,

Seminariul, această

cupă

Culte

DI. Mihail

secularisare

reformă este tot ce

şi

pote fi

mai bun, pentru

că studiile religiose se întreţia,

castui institut.
1). Profesor de

obiectele

sciințele naturale, fisice şi matematice să adaugă,
precum și limbele moderne, francesa în tote elasele. De asemenea salariile profesorilor s'aii
sporit forte simțitor aşa că această reformă va
face totdeauna on6re acestui barbat de stat distins. Spre a proba şi mai evident beneficiile acestei reforme transeriem aicea budgetul anului
1860, care comparăndu-se cu cel trecut face şi
mai bine vădută îmbunătăţirea ce s'aii adus a|
Catihetice

cursul inferior salar 10,000

2).
i

4.

5.

o

„Limba

Română

„Latina

„Greaca

Rai

„Istorie, Geografie şi
Statistica

lei

idem

idem

-

5,000 lei

_

10,000

lei
S
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Matematica
„
„Istoria Naturală
Caligrafie şi desemn
„
„Limba francesă

»

6).
TD.
8).
9).

»

10,000
10,000
10,000
10,000

ler
lei
lei
lei

10). Introducerea în Sf. Seriptură Cl. IV se va
preda de Rectorul Seminariului obligător.
5,000 lei
„Musica Vocală
10.
Cursul superior.
12,000
1). Profesor de propedeutică
12,00%
12,000

Latină
Plină

2). Literatura
»
3).

4). Istoria, şi statistica laică și celesiastică 12,000
5). Pisica, Agronomiea

şi Med. populară

6). Arheologia, Ermineutica

dogmatică

17). Teologia

şi Pastorala

şi morală.

12,000

12,000

- 12,000

12,000,
8). Literatura şi Retorica
Se salariuză catedra de introducere în
9,000
teologie şi Sf. Serip.
de
preda
va
se
ură
Script
Sf,
în
Introducerea
VI.
şi
V
clasa
Rector. obligator în
Insemnăm că punăndu-se în aplicaţie acest

program s'a mai unificat unele catedre; desemnul, caligrafia şi limba francesă ai fost o catedră, Latina şi Romăna o catedră.
Pe lăngă aceasta sai mai prevădut 6000 lei

pentru
tecă

îmbrăcăminte»

5000

lei.

elevilor şi pentru Biblio-

Budgetul

anului

1860

este de

331, 800 lei. Dar îndată după acest an ai în-

ceput a se ciunti încet cu încet, atăt salariile profesorilor, mai ales acelor din cursul inferior, căt

si din sumele pentru întreținerea scolei, aşa că
la 1863, cifra totală a budgetului este numai
de 272,

420.

Cu întroducerea legei de Instrucție sub Ministrul
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Creţulescu 1864 s'aii mai stabilit pentru un timp
starea sculelor, adică nu se mai face sehimbări
şi preschimbări în fie-care an în studii şi catedre pănă la 1873.
Dar trebue să spunem că

legea

prin

actuală

Instrueţiei

a

publice în-

fost încăt-va dimiveligios ui
vățămăntul
nuat; mai întăi că nu sai prevăzut o facultate
de teologie, şi acea care şi funcționa în Iaşi ai

fost suspendată la 1864 din lipsa de profesori ;
apoi sati eliminat şi unele seiinți din Seminarii,
care

existaii

în

1860

şi mai

înainte.

Aceste

schimbări fiind recente nu le mai amintim.
Cu tâte acestea, Seminariul Veniamin tot ai

progresat pănă la 1873, când Ministrul de Culte
şi

rep.

Instrueţie de atunci,

general

Tell,

ai lo-

vit de morte învățămăntul religios în totă ţara,
mai multe seiinți
desființănd catedre. intrunind

pe capul unui profesor, immulţind în mod

nea-

udit orele de lecţii, la unele studii, pănă la 21
pe săptămănă, pe cănd în Regulamentul şi pro-

gramele
trucției

făcute, în conformitate cu legea Inspublice, sunt prevădute cel mult 4 şi

cel puţin 3 lecţii de fie «are obiect pe septămănă.
Apoi spre a încorona opera să, aii lovit ilegal

şi aii ciuntit salariile
inferior pin

profesorilor

de la cursul

tote Seminariile

ţărei, aşa că pe când

că

salariile profesorilor

primeaii lunar 31516, de la 1860—1873, dela
această dată nu primese da cât 179 lunar. Legea

Instrucţiei

după
gura
aceasta

prevedea

12 ani de servicii să se duplice, ca sinrecompensă pentru serviciii, se vede că la

s'aii uitat fostul ministru Tell, când li-aiă

înjumătățit salariile profesorilor de la cursul inferior din tâtă țara,— l-ati recompensat munca de

12 ani! Transeriem aicea şi Budgetul anului 1873,

—
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carei cel actual, după care pănă astă(i se predaii studiile în tote Seminariile din țară.
Cursul inferior.

de Ist. Vechiului şi Noului

ta). Profesor

ment, Istoria Bisericească, Confesiunea

Tes-

Ortodoxă

— actual profesor Arhimandrit. Filoteiu Romănescu
salar

anual

lei.

2,520

|

2). Profesor de limba latină şi romănă, stilis-

tică,

elemente

de

retorică

nunțarea de predici—actual
|
Costăchescu 2,520.
3). Profesor de elemente
în spevie Ist. Romăniior

—actual
4).

şi pro-

bisericească

profesor D-lui Gh.

de Ist. generală şi

cu geografiea respectivă

profesor D-li Necolai Giurgeanu 2,520.

Profesor

de sciințele

matematice—actual

profesor D-liă 0et. Albinetz. 2.5920.
5). Profesor de sciințele

fisice, naturale

şi a-

gricultură— actual profesor Dr. V. Agappi 2,920.
6) Profesor de Morala Creştină, pastorala şi
Liturgica—aectual prof. D-li August Scriban 2,520.
7). Medicina populară, Igienă și medicul internatului actual profesor Dr. Vasilie Ratcu 2,520.
8). Caligrafia şi desemnul liniar profesor D..
Vasilie Belisimus

1,800.

9). Cântările Bisericeşti şi tipicul,
|
I. Gheorghiu, 1,800.
Cursul superior.

pof. Gr.
|

10). Limba Latină, prof. D-lui Vasilie Proca
4,200.
11). Limba Elină, mai ales dialectul Alexan-

arean prof. D-li Gh. Erbiceanu 4,200.
12). Noţiuni de Psihologie, Logică, Morală
şi Retorică, mai ales cea bisericească, prof. D-lii

Vasilie Kirinski 4,200.
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Universală - şi Bisericească. prof.

13). Istoria
D-lui

Răşcanu

Petru

4,200.

14). Introducere în Sf.

Scriptură,

Exigesă şi

Patrologie, prof. D-lt Dragomir Dimitrescu 4,200.

15). Teologia Dogmatică, Morală, Pastorală şi
Dreptul Canonic a Bisericei Orthodoxe, prof. D-lii

Constantin Erbiceanu 4,200. Vocală şi armonia
16). Musica
cor, prof. D-luP. Sfeţieseu 2,400.

privitore la,
|

ac-

facem o comparare între programul

Dacă

1860

ori 1864,

tual

şi cel din

gru

pe alb că învățămăntul

dus legea Înstrucţiei publice,

când

atunci vedem. ne-

religios în totă ţara

ati dat mult înapoi; că în mare

parte starea de

a elevului nostru, de astădi

necultură
rită

acestei

bele

moderne,

penibile

situațiuni

întro-

sait

este datoce

şi de regres,

durează de la 1873 şi pănă în present.
“Pentru ce să se exeludă din Seminarii limpănă

când

noi

n'avem

o li-

încă

ieratură clasică, de unde să se potă perfecționa,
după

ce ies din

noştrii ? pentiu

sciințele

seolă,

în viața

ce să se

matematice,

pastorală,

preoții

arunce din Seminarii

fisice şi chimice

şi să

se-

lese numai nişte noțiuni şi acestea în mod ridicol, puse în clasele inferire, unde nu se pot
înțelege

preotul nostru cănd

pe deplin? De aceia

aude de sciinţi şi de matematici sta ea surprins;

ear când i se obiectează ceva din aceste sciinți,
el ori este prins ca în laţ, oră strănge din umere și

într'un cas
falsă,

din

pus în o posițiune

şi în altul este

causa

ignoranței sale învoluntare.

Pănă cănd Seminariile vor sta cu actuala programă nu vor putea nici o dată procura naţiuunei Gmeni versați în sciință seriosă religiosă
şi în moralitate; despre aceasta săfim siguri. ALi

—
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suntem

credem că

datori să

mai amintim şi numele unora dintre profesorii
_ce au mai fost în Seminariul de Socola de la
1860—1884, dintre carii unii aă încetat din viaţă,
ealor
şi a Rectori
ear alţii s'aii permutat, de asemen

ce s'au

strecurat prin

1860—1884,

Seminariul Socola

absţinăndune

de

de. la:

ce comentar.

ori

Aşa între aceştia aii fost Ion Anghel, Searl.
Voiacek. Brisdou, V Galin,D Stroin,V. Paladi, Grigoriu, Corneliu Dubăii, etc. ete. ear ca Rectori:

Preasf.

Neofit Seriban,

răp. Episcop de Roman

Isaia, Arhimandrit Isaia Teodorescu, Arhimandrit Climent Neculau, Preasf. lremia Dârţu, Ar-

him. Ieronim Buţureanu,

Arhimand.

Nicifor I-

liescu, Arhimand. Filotei Romăneseu, și acum
Arhimand. Teostist Seriban.
Numărul Elevilor de la 1860—1874 aii fost
de 150 interni şi de 100—150 externi, ear de

la acest timp numărul elevilor interni aii scădut
la 50 în tote Seminariile, prin urmare

urca

şi la So-

de la 300

cola; pe cănd a externilor se
—500.
Din acest răstimp ai ieşit o sumă de preoți
cu puţină instrucţie şi fără nică o educaţie specială, pentru că era imposibil a o capata, stând
prin case particulare şi prin locuri D-zei mai
ştie de ce condiţie.

Ast-fel dar în loe de progres,

în loc de a a-

vea astă-di ţara un cler luminat pentru popor
şi o pepinieră pentru Ierarhia Superioară, ne tredim că totul ne lipseşte, ne videm săraci de un
cler, care se corespundă stărei societăţei nostre.

şi culturei timpului; ear lipsa lui este o adâncă, -

rană socială, căci simţul religios aii decădut în
clasele mai culte, pentru că s'aii desvoltat şi în- -

.

Je
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m
struiţ fără educaţie religiose , de aceea ne teme

ea, această rană să nu ajungă la cangrenă;

când

prin o imputaţie nereușită să ne aducă la o cata- |
strofă socială !
isNu suntem dintre pesimişti, dar scim din
este
toria omenirei că de câte ori. 0 instituţie

vei representată, şi nu maj produce resultate bine
făcătâre

societăţei, trebue

să

dispară,

dacă

nu să

capata
jet măsuri urgente şi rigurose spre a'și
influența sa pierdută.
nu
Dacă dar cei ce aii destinele țărei în mâni
ura
înlăt
a
de
se
serio
vor lua măsuri urgente şi
da elecangrena ce ne ameninţă, dacă nu se va

ului instrueţie solidă basată pe sciința adevărată,
nu i se vor supedita mijlce pentru o educaţie
nşi
specială, spre a forma Omeni devotaţi— pătru
de simţul religios și de sublimul Religiei creştine,
nu se va putea evita catastrofa, De cănd s'aii

micşurat internatul

prin Seminarii,

s'aii îmmulţit

de
externii, de atunci saii privat deviitorii preoți
connei
deatu
lor;
nei
o educaţie proprie misiu
în
statăm şi noi o decădere religiosă şi morală
ilor,
preoț
ra
cultu
rat
societate. De când s'aii miesu
ear cea laică ai luat un

avînt

materialist,

cea

di
ce este o consecuență. de atunci miseria bate
ruîn
este
ul
şi nâpte la ușa lor, de atunci preot
şinosa

stare de cerşetor, de atunci descurajarea ai

de a
cuprins sufletul lor! Să sbat mulţi qi şi nopte
al
afla causa rău'ui, spre a râdiea nivelul cădut
o
moralei sociale, dar n'o găsesc şi nu vor găsicăt
Ori
să.
serio
ţie
afară de înstrucție şi educa
de vi“ar îmbunătăți sorta clerului din punctul
ameo
nici
face
dere material, totuşi nu se vă
In.
iunei
Relig
liorare în râdicarea prestigiului
ureie
strucția_ dar

şi

educaţia

numai

sunt sing
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care

mijoce,

o stare mai fericită

prepara

vor

Aceasta i convingerea nostră.
pentru societate.
Ideile anti religiose fac progres şi să fim siguri
că vor progresa încă, flind-eă aceasta o reclamă

natura

omenească,— mintea

ai fost

ca

iubeşte

nu

vidul—

când nu are elemente bune spre a se nutri să
hrăneşte cu ce găseşte-că-i la modă. Mai notăm
Elevii absolvenţi din
eu durere încă un fapt:
îmbrățoşaţi şi atraşi
fie
să
loc
în
,
cursul superior
instruit şi educat,
s'a
carii
în misiunea pentru
lasaţi la o parte,

pentru

care cuvânt

şi ei la rindul lor şai căutat alte ocupaţii, dedîndu-se la studii cu totul de altă ramură decât

Aceasta i starea

menit.

aceea pentru care s'aii

actuală, defestudsă şi amenințătore chiar, şi care
_stare .0 aii preparat în parte neîngrijirea lerar-

chiei, ear în parte programa din 1873. Apoi ne-

prevederea Ierarehiei de a forma
împuţina numărul preoților, de a
nâpte la desvoltarea instrucției şi
minarii, tâte aceste sunt o causă
conlucra

„ne

găsim

Nimeni
min

din

la starea

de miserie

parohii,
se gîndi
educaţiei
puternică.

de a
di şi
în Sece ati

a clerului, în care

astăi.

nu pote tăgădui că Seminariul VeniaSocola

n'aii

dat

țărei şi în

special Mol-

dovei o sumă de peste 3,000 elevi de la fundarea,
sa, din carii majoritatea ai ocupat funcțiuni profesorale

şi preoțești, ear

veilaită

parte dintre ab-

solvenţi aii servit ţertă în diferite ramuri juridice,
administrative, militare, ete. ete. Dar aii lipsit o

prevedere ca, acei tineri să'şi atingă

„tru care s'aii educat.
Aceasta'i opera nemuritorului
tropolitul

tură

Moldovei,

religiosă,

această

copul pen-

Veniamin,

instituție

Seminariul Socola,

de

are dar

Mecul-

un

.
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trecut glorios național, în ea s'aii predat pentru

:
întăia dată. cum am vădut, în limba neamului
un
tit
adăpos
s'aii
care
în
nostru, cartea românească

patrar de secul limba romănească după cum se esprima Popp; din ea ait eşit cei întăă Omeni cărturari
din masa poporului, căci celor de jos Ji erait în_chise uşele scâlelor civile, care eraii reservate pe

atunci numai claselor priviligiate; din ea ai eșit barbaţi meritoşi pentru Patrie şi Biserică,în ea s'aii
cultivat

tot clerul

şi tot sa

nostru.

scere celor lalte Seminarii din
care trebue să fie considerată

ai

dat

na-

a

lor ;

pentru

Moloova,

ca mumă

tot din ea, dacă mai luceşte câte o flore pe ici
ccolea în clerul de mir, îşi are câștigată instru

ţia sa ; în fine tot ea ati dat şi
cet mai erudiți din Ierarchie.
peste totă țara şi voim a ne opri
de o cultură religiosă superioră
şi pote

şi în viitor

lua învăţătura
de

tot din

ea

pe barbaţii noştri
Dacă ne uităm
asupra personelor
din trecut, present
ş'aii

luat şi şi vor

lor! Cw tote luptele ce ai suferit

la răi voitorii acestei

scoli,

ea Şati

dat rodul

sei în totă vremea sa. care este singurul supezior şi de o valore ştiinţifică netăgăduită pănă astă li.
Ceace este Sorbona pentru franceji, este Socola pentru Romări.

In espunerea acestui istorie recunosc multe
:
defecte, provenite din cause indipendente de vope
mai
espus
aun
înța mea. Multe Inermă nu le
larg, din causă că personele în cestiune sunt încă
în viață şi de acea nu le am putut desvolta,
ac 2aspre a nu atinge susceptibilitateu lor, lăsănul
istorie
stă în sarcina celor ce vor continua acest

astras
si pote compleeta Tot materialul “lam
din arehiva sedlei, pe cure am constultat'o în

e
totalitatea, ef; dacă se văd pe.ici colea anacronişm
le-am
așa
că
causă
din
nit
oră repețiri, aceste au prove

—
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găsit înşirate în acte. Scopul meii aii fost de la
început de a publica sub formă de articule acest

istorie, apoi în urmă cugetând că această muncă
făcută s'ar perde, m'am hotărât de a o estrage în
broșură, din care causă ai urmat o lipsă de
sistemă și de o aranjare mai clară a faptelor.

Certific însă atât veritatea faptelor espuse, cât şi
că

a datelor,

sunt

exacte

Qin acte. In tot casul cred

aşa

cules

am

le

cum

că broşura

va fi bine

acea

o și pre-

Semi-

primită de toţi cei ce ati fost studenți ai
nariului

Veniamin

din

Socola,

de

sint mai ales lor, ca o dulce amintire a
sacru

unde

ş'aii

căpătat

instrucția

și

locului
educaţia

lor în tinerețe,.

e
Anexa

Cu

a

| la istoricul

Seminariului

Socola.

mila lui D-zeii noi Alexandru Constantin Moruz

Woevod Domn țărei Moldovei.
De obştie tuturor celor cărora li se cuvine a
sci însciințare se face cu acest al nostru Domnese Hrisov, că după ce cu mila sfântului D-zeti
am domnit acum al doilea rănd întru această de
D-zeii păzită şi bine-eredinciosă ţară a, Moldovei,
hotărăt fiind din răvna ce avem cătră Patria aceasta ca să ne călătorim pe drumul bunei oblăduiri, cercetatam tote lucrurile ce sunt aducătore de folos, de cinste şi bună-vieţuire şi întemeerea

obștei.

Și pre

căt

ai

fost cu

putință

S'aii pus la cale şi s'aii hotărăt prin osebite Hris0ve a Domniei Mele, care s'aii dat la locurile
ce trebuința şi buna rănduială aă cerut, și întru

tote altele luatam Domnia

mea aminte şi pentru

—
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ce se află petre- .

Soborul de Maicele călugăriţe,
cătore

la Varatec,

unde fiind adunate mult număr

de maice petrecea în lipsă mal de tote cele trebaitore. Cât şi Maicele ce era petrecătore la
Monastirea Socola; care fiind aicea aprope de
Precum

oraș nu era cuviințe.

petrecătore în

celor ce era

și soborul

Monastirea

Mai-

Prapa-

dâmna Paraschiva aicea în oraş, care se hrănea
de pe la Creştină cu cerire de milostenie prin

cu totul nesuferit tagmei călugăreşii.

tărg, lucru

Si find trebuință a se pune şi aceasta
orănduială, cu statornică aşedare, din

la bună
porunca

Domniei Mele adunăndu-se la Sf. Metrdpolie toți
de

obşte.

mele,

şi

Dumnealor

împreună

cu

Boerii

Divanului

Preosfinţia

sa

Domniei

Părintele

Mitropolitul țărei, ai făcut cercetare asupra pricinei aceştiea aii aflat: Intăi. Că întru această,

de Dumnezeii păzită creştinească ţară, cei mai
dinainte luminaţi Domni şi în urmă moştenitorii
lor, de la carii şi alţii îndemnăndu-se ai Qidit

sfinte Loeaşuri pentru petrecerea acelor cu indinadinsul vor cerca măntuirea sufletului! Și pentru alte faceri de bine,

nu numai

pentru

bărbătească, ci și pentru parte femcească.

parte

Insă

în diva de astăi luăndu-se aminte se vede că,
pentru partea bărbătească, ca unii ce şi mintea

li aii fost mai lesnitâre a, petrecerei despre cele
trebuinciose a vieței, din zestrele ce ai acele
D-zeeşti Locaşuri în care se află petrecănd ; Ear
în Locasurile ce petrec călugărițele în vremele de
atum,

acolo

unde să cădeu

fiind partea cea mai slabă,
ceste peste măsură lipsă de
căminte, ele se află cu totul
cât nevoia silindu-le umblă

a fi cele mai ajutate,

ca se nu sufere ahrană, și de îmbrăîn prostă stare, în
pe la tărguri și prin

—
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ţară cerşind ajutor, lucru cu

totul de

scandală

pricini sar

îndemna

şi însuşi lor pricină de sminteală şi împedecare ;
şi acestora, care

din

multe

la o şinguratecă petrecere pentru

măntuirea su-

fletului (Qicănd de la starea Bisericească și de
rănd celelalte stări), care ori din neputința pă-

rinților pentru

că

născăndu-se la unii

mai cu

glotă şi nedăndu-le măna nu numai ale căsători
pe tote, și nică cu hrană și îmbrăcăminte ale cuprinde.

Ori

că unele

se

nase

cu

natură

gro-

zavă. Altele? betejăndu-se de vre o patimă de
bolă şi nu sunt vrednice a se căsători; pentru
altele? Însuşi răvna îndemnăndu-le a petrece întru această shimă! Nu sunt locuri care se pâtă
îmbrățoșa neputințele unora
că, Monastirea Pătrăuții ce

zestrase pentru acest
prins în

Bocovina;

ca acestora, - pentru
se didise și se în-

fel de petrecere,

s'aă co-

şi la schitul Varatecul

din

ţinutul Neamţului, unde nu de mulţi ani s'aii
adunat un sobor de călugărițe cu cuviinciosă
rănduială

a petrecerei, alcătuită de pururea

po-

menitul Arhimandrit Paisie Starețul; nu numai
că căte saii adunat pănă acum nu se pot cuprinde;;cu cele trebuinciose, şi aflăndu-se în lipsă
ait început a fi silite să iasă dintracele a cere
ajutor, dar încă a se mai aduna acolo nu era
cu putință, ne-avănd nisea-vai Moşii ca să potă
cuprinde hrana şi îmbrăcămintea lor ; şi earăşi
a fi închis un drum a acelor fel de călători ce
caută măntuirea sufletului, este împrotiva legei.
Al doilea. Că din multe nestatornicii,

întămplat în pămăntul

şăza secole cu intemeere

acesta, nu s'a

ce s'aii

putut a-

pentru învăţătura acelor

ce s'aii hirotonisit preoți, ci numai

pre căt aii

putut aă învăţat căte dreşi-ce din pre puţin. Şi

—
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trebuinţa silind aşa fără a, fi iscusiți de învățătură s'au hirotonisit preoţi, în căt cei mai mulți

nesciind a legei Dogmele,
pentru” dănșii,

nu sunt de ajuns nici

nică pentru

povăţuirea norodului

cu schitul

Varatecul, să iasă a-

celui prost, carele se află petrecător tocmai ca
și dobitâcele ; Al treilea. Pentru aceste pricini
s'a socotit întru acest chip. Adică: ca se facă
schimb cu Monastirea - Agapia din ţinutul Neamțului, în care se află puțini călugări petrecători
„şi este

alăturea

cești părinţi de
Monastiri,

acolo

rănduindu-se

şi acea Monastire

cu

t6te

pe

la alte

Moșiile,

a-

careturile, robii şi dobitocele că, să se dee Maicelor călugărițe de la Veratec, unde să se mute

şi cu petrecerea, fiind o Monastire în lături. Și
se aibă și pe Schitul Văratecul sub ascultarea

lor. făcăndu-se tot o casă; cum şi Maicele Călugărițe ce se află la Monastirea Socola încă să

se mute tot acolo la Agapia. Așişderea să se
mute şi maicele ce să află aicea în Prapa-Domna
Paraschiva, rămăind numai vr'o trei patru dip

cele mai
toh. Că
nele să
" Metoh;

bătrăne, dăndule această Biserică, Meîn vreme ce vor avea trebuință vre u-.
nu umble căutănd gazdă, ci să tragă la
şi acolo la Agapia alcătuindu-se un .s0-

bor după cuviincidsă rănduială cu iscusinţă.:
Preoţii ce să vor aşeza de cătră Preosfinţia
sa Părintele Metropolitul, atăt la petrecerea, vieței, căt şi la adunarea rodurilor acestora pentru
hrană şi imbrăcămintea lor. Ear la Monastirea
Socola ce este aicea aprâpe de lași să se așeze
o se6lă cu dascali Moldoveneşti care să fie pentru

învățătura

feciorilor

de Preoți.şi

Diaconi,

'carii la vremea lor numai dintre aceia să se hiro-

jonisască preoți.

Și tote veniturile

acestei Mo-
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nastiri

să fie pentru plata dascalilor şi aaltora,

trebuineidse scolii şi pentru

preoți

ce vor

sluji

la această Biserică. Și cu acest chip se potă cuprinde şi trebuința ce cere pentru această tagrmă
a călugărițelor:eu buna ocrotirea lor, căt şi îuvăţătura feciorilor de preoți, la care vreme hirotonisăndu-se cu iscusința învățăturei să potă
aduce şi pe norodul cel prost la cunoştinţa a-

devărului.

Care anafora însumi Domnia mea cercetăndu-o

cu cea mai adăncă
cale şi de bunul folos
mai Sus Sai întărit
călitură şi pecete.

luare aminte şi găsind'o cu
şi statornicie acestor arătate
cu a nostră Domnească isAtăt numai, ea Egumenul de

la Monastire de acum înainte să vie să petrească
la Monastirea
cu dascali

Socola, unde

procopsiţi

să se aşăze și scolă

în limba

Moldovenească

ca

să fie pentru învăţătura feciorilor de preoţi, învățindu-se desevărşit Dogmele Legei în căt să
cuvine spre iscusința unui preot; dupre cum şi
prin osebită anaforă a iubitorilor de D-zeu E-

piscopi şi a Domniilor sale Veliţilor Boeri să
arată, ca preoţii ce se vor hirotonisi să fie nu-

mai din feciori de preoți şi Diaconi. Masili, Ruptași, şi feciori de Dascali; ca şi sfintele slujbe
a Bisericelor să se împodobească, și să potă aduce şi pe norodul cel prost spre adevarată cu- noştință

a Legei,

cum

se cuvine alăuda pe Inal-

tul D-zeii, întemeindu-se întru ei dogmele bunei
credință.
Și veniturile acestei Monastiri Socola,
vor fi pentru trebuinţa seolei, fiind Egumenul
cu purtare de grâjă spre deşteptarea dascalilor
ŞI spre îndreptarea ucenicilor, după povăiuirea ce
va avea, de la Preosființia su Părintele Metropolitul.

Eară ceilalți călugări ce vor mai fi în Monas-
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tirea Agapia săi

rănduiască Părintele Metropo-

odihnă căzută a

petrecerei

litul pe la alte Monastiri a sfintei

Mitropolii cu

despre cele trebuinciose a hranei

şi a îmbrăcă-

rămășiței vieței lor,

mintei, cum mai pe larg să cuprinde la aceaşi
|
anaforă, ce este din anul acesta, Iulie 11.
t
ămuta
După care hotărim Domnia me ca nestr

întocmai

să se urmeze

sus, să

aibă a petrece

şi să se păzască.

Far Maicele călugărițe după ce se vor așeza
acolo la Monastirea Agapia cum s'aii arătat mai
podvigul

călugăresc la

tote întoemai, precum de cătră Preosfinţitul Păvintele Metropolitul li s'aii dat ponturi înscris cu
iscălitura, Preosfinţiei sale

sfintei Mitrppolil.

şi întărite

cu pecetea

Și Maicele să nu fie volnice

a ieşi din Monastiru și a umbla prin ţară, fără
scirea şi fără serisorea Stariţei. Și acolo la Monastirea Agapia, să se aşăze un dascal bătrăn

procopsit la învățătură, ca să înveţe pe Maice
carte grecească şi elinească, Și după ce vre
unele din Maice vor căştiga procopsala limbei
greceşti şi elineşti, atunci vor rămănea
acele
dascale în Monastire de vor învăța pe celelalte;

şi spre ajutorul plăţei dascalului rănduim Domnia mea să se dea căte doue-deci şi cinci lei,
pe totă luna de la Epitropii obşteşti din venitul

scolei gospod, de aicea din Iaşi. Maicele călugăriţe ce vor fi petrecătâre la

Agapia,

și la

Va-

raiec, se fie cu silință a lucra lucruri de mănă,

adică: Cusuturi, Hramuri, Chilimuri şi cusuturi
de veşminte Arhiereşti şi alte iseusite lucruri,
care aceste sunt, pentru cinstea şi folosul lor

şi pentru pod6ha Patriei. Şi nici o dată să nu
se facă călugărițe fără de ştirea Părintelui Me-

tropotitului şi a iubitorilor

de D-zeii

Episcopi.

—
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şi ori ce fete de Boeri,

de Mazili, de

Negustori şi de totă starea, vor merge la aceste
Monastiri pentru învățătura cărței sai a lucrului mănilor.
Să nu fie silite a se călugări, tără

numai după ce vor veni la legiuita vrăstră prin
ştirea Părintelui Mitropolitul; după dogmele Bisericeşti

să

să meargă
Cum

vor

călugări,

pe la casele

şi la Monastirea

saii

vor

lor fără
Socola

ieși

slobode

nici o oprire.
pentru mai buna

deschiderea ucenicilor, Preaosfinţia Sa Părintele
Mitropolitul să orânduiască daseali îndepline şeiințe să tălmăcească cărți Bisericești ca cetind
ucenicii

să se înveţe

științele

şi

dogmele

bunei

credinți. Având acolo şi dascali psalți cu deplină
: şciință să învețe şi psaltichia, ca când vor keşi
să fie împodobiţi cu șciința de cântări Bisericeştă.
Deosebit facem Domnia me milă cu soborul
acestor

Maice

călugărițe,

de

la aceste

două

mo-

nastiri Agapia şi Varatecul; ea la slujbele rusumaturi a Vistieriei să aibă a scuti drepte bucatele lor, adică: Tote oile de goştină şi toți
stupii, sfinii de desătină,

cum

şi

tot venitul

ce

va eși din drepte viile acestor două monastiră
să fie scutit de vădrărit pe tote acestea fiind
drepte

acestor monastiri, nici un

ban nimănui să

nu dee. Aşişderea să aibă a'şi găsi două-zeci şi
cincă liuzi, 6meni străini, carii să nu fi avut nică

un amestec de bir în visterie, ca să le fie la
slujba monastirei la cele ce vor avea trebuință.
Cari hotărim Domnia me să fie scutiți de tot
birul visterie, şi de ajutorințe şi de tote alte
întâmplătâre dări,ce vor fi pe alți locuitori; şi

pentru ca să se urmeze şi să se păzească întocma,
şi ne strămutat tote anestea mai sus arătate, în
vecă, saii dat numitelor Monastiri acest al Nostru
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Domnesc Hrisov, întărit cu a nostră Domnească
iscălitură şi pecete. Și spre aceasta este credința,
însumi Domnici mele Noi Alecsandru Constantin
Moruz Voevod şi credința a prea iubiți fiilor
Domniei mele, Constantin Voevod, Dimitrie Voevod, şi Neculai Voevod, şi credința a trei arhierei a țerci, Preosfiinţia sa Părintele Mitropolii iubitorii de D-zeu
sul Moldovei Kir Veniamin,

“Episcopii de la scaune. Sfinţia-sa Gherasim Episcopul Romanului ; Sfinţia-sa Kir Meletie Epi-

scop Huşului : şi credinţa a cinstiţi şi credincioși
boerii divanului Domniei mele: Domnialor Con- -

<tantin Balş, vel logofăt de ţara de Jos, i Mihail Sturza vel logofăt de ţara de sus, i Vasilie
Constantin vel vornie de ţara de jos, i Constanstantin

vel vornic

Bals

jos,

ţarade

de

i Con-

stantin Palade vel vornie de țara de sus,i Lupu

Balş vel vornic de ţara de sus, i Manolache Dimache vel vornic al obştiei, i Iordache Roseti

vel visternie,
Răducanu

îi Dimitrie Manu

Roseti Hatman;

îi

postelnic;

vel

i

Guceski;

Parcalab

i Constantin Sturza vel vornic de Aprodi, i Alecu
Balş vel Agă ; i Alexandru

Mavrocordat

misar, i Necolai Balș vel spatar;

vel co-

i Vasilie Ro-

seti vel ban; i Dumitrache Ghica vel Comis.; şi
credinţa tuturor boerilor Divanului Domniei mele
a mari

şi mici,

Serisu-saii

mele in

Hrisovul acesta

orasul

Iaşii intru

la seaunul Domniei

a doiia

Domnie

a

nâstră la Moldavia în anul dintăi. Alcătuit fiind
Botescu
Serban
de credincios Boerul nostru

biv vel sluger, Logofăt de taină, în anii de la Mântuitorul Hristos 1803 Septembre 1.
(L. 8.)
(iscălit) Alexandru Moruz Woevod,
(iscăliți) Constantin Balş vel logofăt Prootih.
9
I6n Balş vel logofât Prootih.
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“De

mine

Divanului.

sau

alcătuit
oo

Anexa

In
dresă
Tulie
terea

sau

trecut

la condica

II la istorienl

pp

seminariului

—

Socola.

acta No,» 141 din 1842 există următOrea aa Preasf. Mitropolit Veniamin din 1844.
in 9, care în lipsă de actul formal, în pucăruia Seminariul “i -portă numele sei. act

care Sau
declarare

rea

şi

Serban, sluger Logofătde taină.

perdut, credem
a sa, făcută cu

a fi deajuns această
puţin înainte de trece-

sa din această viață.

Eato:

Cinstitei Epitropii a Seminariei Veniamine.
Fiind că acum aii ieşii de sub tipar cartea numită Pratra candele: tălmăcită de mine, triimit

trei

deci exemplare spre a se depune în Biblioteca Seminariei, pe care poftesc
hine-voiască a le primi,

pe cinstita epitropie să
Pe lângă aceasta la a-

nul 1840 prin

prea

dânduse

decretul

Seminariei

numele

înalțatului
de

Domn

Veniamină

s'ait

făcut trei medalii, care din pariea Inălţimei sale
mi S'aii trimis cu hotărtre ca una din ele să se
pue sub temelia, Bisericei catedrale, precum ș'aii
şi făcut ; iar aceste două

rămâind

am

socotit de

cuviinţă ale trimite cinstitei Epitropii poftind-o să
bine-voiască a porunci să se depue spre păstrare
în Biblioteca Seminarici pentru aducerea aminte
și în

viitorime

a numelui inălțimei

Iscălit : Veniamin

sale.

1844 Iulie 9
proîn Moldovei.
|
4

b-—
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Anexa III la Istoricul Seminariului.

Rectorii și Profesorii ce aii fost la Seminariul
Veniamin din Monast. Socola de la înființarea ei 1804—1884. .
Rectorii :
1) Sofronie Arhimandrit.

2) Isaja Giuscă

1804—1812

la

de

Arhimandrit

1812—1834

3) Damaschin Bojincă, civil de la 1834—1839
4) Vladimir Irinupoles Suhopan de la 1839—1842
5) Filaret Seriban
6) Neofit

Arhiereii

Seriban

Arhiereii

de la
de

1842—1860

la

1860—1863

1) Isaia Teodorescu Arhimand.de la 1863—1865
5)

Isaia

Vicol

9) Climent
două

Arhiereii

de

rănduri

10) leroninu
în două
11) leremia
12) Nicifor
13) Filoteiu
14) "Teoctist

1865-1867

de

la

|

în
1861—18'10

Buţureanu Arhimandrit,
rănduri de la
Darţu Arhiereii, de lu
Jiescu Arhiniandrit de la
Romănescu Arhim.de la
Seriban Arhimandr.de la,

Profesorii ce aii

predat

1804-—1884,

1) Paharnicul Enachi,

nepot

la

Neculau Arhimandrit,

Episcopului

Herescu

în

1870—18"11
1871—1873
1873—1876
1876—1884.
1884—

Seminariii

de lu

de loc din

Bucovina,

şi educat

de acesta

cu multă îngrijire şi apoi trimis întradins în
Seminarie ca profesor, cunoscea limba germană,
din

care

“şi traducea

şi lucra

lecţiele

sale, chiar

şi cursul seii de gramatică, literatură şi filosofie
El ati adoreste lucrat după autori germani.

mit în Domnul la 1844, prin: urmare el aii profesat 40 de ani în Socola.
2). Dascalul Constanțin, nu se ştie nimica despre acesta. 3). le-

-
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romonshul Ioil Doctor, aă predat seiinţele teologice la înființarea seolei. 4). Isaia Giuşeă, pronumit Socoleanu, este elev al scolei şi după absolvire aii fost profesor de la 1809—1812 cănd
ai fost înnaintat la Egumenat.
5). Dascalul
Gheorghe Vălcu, nu scim nimica alta despre
dănsul. 6). Dasealul Vasiiie Popovici. Acesta aii
lasat Seminariului 1000 lei prin testamentul seii
la 1827.
1). Economul Constantin Teodorescu,
acesta este elev al Seminariului și în urmă profesor de la 1811—1818 ca civil; apoi de la
1834—1841 tot profesor, a doua ră, să scie
că era om deispravă, puternic în cuvănt şi forte
moral

în viața sa, mulți

dintre

elevii

sei vechi

să exprimă şi astădi cu mult respect pronuntănd
numele lui. 8). Ion Costea; Profesor de Retorică şi Poetică. - 9). Ion Mamfi

Profesor de Gra-

matica

în

Latină.

10).

Doctorul

Filosofie

şi

Medicină Vasilie Popp. (Aceşti trei profesori din.
urmă erai docți şi aduşi întradins de D-lui Gh. A-

sachi din Transilvania la 1820. N'ai stat mult
profesori,

fiind-că

năbusînd

a se întorce la Jocurile
noscut Moldovenilor mai

Eteria

lor).
ales

ai

fost

ca
siliți

11) Pralea, cuprin traducerea

psaltirei în versuri.
El era literat şi psalt;
de ce anume aii fost profesor nu se pâte precisa. Unii susţin că de psaltichia veche. alţii
de literatură romănă și alte sciinți, Au stat
mult timp în Socolă

cu

locuința

chiar şi după

ce nu mai era ca profesor. Dela el ai remas multe
legende în Se6lă și multe amintiri de conţinut
sarcastic,

dar nu

mai

puţin

mecanic” practic renumit.

şi

serios.

Era

un

12) Arhimandrit Ghe-

deon Proca, profesor de sciinți religi6se.
13),
Andrei Teodorescu, elev al scolei, acesta în tim-
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pul -Eteriei ş'aii perfecţionat
Sava

Era

în Bucureşti.

sale la Sf. -

studicle
profesor

de

Matema-

matiei. Ati publicat și o carte de artimetică forte
importantă

în Medicină,
Gh. Olăreseu
Dimitrie

14). Igriz Dr.

acele timpuri.

pentru

profesor de limba Latină.
tot profesor de limba Latină.

Stoica

tot de

Latină, adus

limba

15).
16).
din

Transilvania întradins de D-lii Damaschin Bojincă
la 1840.

Acest respectabil profesor aii imprimat

„rit şi în

Liceii

şi o gramatică de-mare preţ pentru studiul limbei latine şi ai lasat urme bune şi în Semina-

Pr. Precopovici.

căt

ai

profesor

fost

de

ca

Profesor. 17).

exigesă

şi limba,

18). Pr. Mandiseski, profesor de Teoebraică.
logie. Ambii aceştia ereii Gmeni erudiți şi ai
lasat regret în urma

lor retrăgăndu-se,

arătat sciința lor în Seminariul

ei şaii

şi Universitatea

din Cernăuţi unde asi profesat şi sunt mult lăudaţi.

20),
19). Nasioviei profesor de limba Latină.
atunci
(pe
an
Suhop
Preasf. Vladimir Irinupoleos
Arhimandrit) profesor de Filosofie. 21). loan
Maior. profesor de Istoria Universală şi ecelesiastică, acesta

este

tatăl

D-lii

Maiorescu.

22).

Vasilie Filipescu, profesor de sciințele naturale,
23), Vasilie Malinescu, profesor de Istoria Universală şi Geografie. 23). Arhimandrit. Pilaret
Seriban profesor de Teologie. 44) Dr. Aga Constantin Vărnav profesor de medicina populară,
25). Dr. Anton Velini profesor de Filosofie. 26).
Arhimandrit Gherman Vida, profesor de limba
latină şi elină. 27). Isaia Teodorescu, profesor

de
de seiinţele religiose. 28). Ion Lupu profesor
proanu
musichie şi tipic. 29); Constantin Buţure

fesor de sciinți religiose. 30). leromonah leremia Darţu (Preaf. Ieremia) profesor de sciinți
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religiose. 31). Constantin Facăş profesor de sciinţi religiose. 32). lerod, Melhisedek (Preasf.
- Melhisedek)

giose.

profesor

de

33). Constantin

sciinți

literare şi. reli-

Grigoriu

profesor

de Is-

torie,
34). Mihail Albotescu profesor de Matemateci. 35). Sardarul Alexandru Petrino profesor
de Musica Vocală. 36), Arhimandrit. Neofit Seri“ban profesor de literatură, Istorie şi ilosofie.

31), lereul Gavriil Seriban profesor de căntări
Bisericesci şi Tipie. 38). Climent Neculau Arhi-

mandrit,

profesor de sciințele teologice.

ronim Buţureanu Arhimandrit

39). Ie-

profesor de seinţile

exigetice teologice. 40). Dr. 1. Alinesen profesor
de Istoria Universală. 41). Dr. Basserau profe-

sor de medicina populară.
profesor

de

Istoria

42). loan Mandinescu

Unifersală

şi

celesiastică.

Acesta era unul din cei mai eminenţi profesori.
43). 1. Teodorescu profesor de Istoria Universală şi a patriei. 44). |. Anghel profesor do sci-

ințele exigetice. 45), Brisedu profesor de limba
francesă şi desemn. 46). V. Galin profesor de
limba francesă. 41). V. Paladi vrofesor de ma.
tematici.

48).

Gh.

Drăghici

profesor de seiințele

naturale. 49). Corneliii Filipescu Dubăii profesor
de sciințele naturale. 50) Sc. Voiacek profesor

de limba latină.

51).

Nicifor

Iliescu

drit, profesor de sciinţele religiose.

Arhiman-

52). Hacqu-

ard de limba francesă. 53). Diaconul Sandoviei
profesor de căntări şi tipic. 54). Isaia Vicol Ie-

romonah

Hristofor

profesor

Seriban

de

seiințele

(Arhimandrit

religiose.

55).

Teoctist Seriban)

profesor de Ist. Bisericească şi elocventă. 56):
Grigorie Soroceanu profesor de Matematici. 57).

Constantin Stahie, profesor
grafie.

de desemn

şi cali-
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PROFESORII

ACTUALI

Cursul inferior
58).

Arhimandrit.

Filoteiu

Romănescu,

numit

la 1876. Atestat Seminarial şi absolvent a Facultăței de Teologie din Iași, profesor de st.
V. şi N. testament, Istoria Bis. şi Confesiunea
Or-

todoxă. 59).

August

Atestat Seminarial,

Seriban,
diploma

numit

la

1858.

de licenţiat în sci-

inţele Camerale din Universitatea de St: Petorsburg, profesor de Morală, Liturgică si Pastorală.
60). Necolai

Giurgeanu

numit da 1862.

Atestat

de absolvirea, Jicelut din Iași, profesor de Istarie
universală,

a patriei şi Geografie.

61). Gheorghe

Costăchescu, numit la 1860. Atestat Seminarial,
profesor de limba latină şi romănă, și Retorică.
62). Dr. V. Rateu numit la 1876, profesor de
medicină populară şi Medie Institutului. 63). Gr.
1 Gheorghiu numit la 1813, profesor de căntările bisericeşti

numit

şi tipic,

64).

la 1872. Certificatul

Vasilie

Belisimus,

sedlei de. Artele

mose din Iaşi profesor de desemn

fru-

şi caligrafie.

Cursul Superior.

65). Gheorghe Brhbiceanu,
testat Seminarial, absolvent
losofie

şi litere din

Atena,

numit la 1859. Aal Fucultăţei de fi-

profesor

de lizba

0-

lină. 66). Constantin Erhiceanu, numit la 1868.
Atestat Seminarial, absolvent a Facult
de Teologie din Iaşi şi Licenţiat de la Pacult. de Teologie din Atena. 67) Petru Răşeanu, numit la
1872. Atestat Hiceal şi absolutoriul scolei de

Hautes €tudes din Paris, profesor

- niversală

şi celesiastică.

mit la 1863.

Atestat

68) * Vasilie

Licial,

de Istoria uProca,

nu-

profesor de limba,
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latină. 69). Vasili Kirniski, numit la 1861. Atestat Licial, profesor de Filosofie şi Eloquenţă

numit

Dimitrescu,

70); Dragomir

bisericeaccă.

la 1878, Atestat Seminarial, Licenţiat de la facultatea de Teologie din Atena. 11). Petru Sfețiescu,

Atestat

la 1864,

numit

Seminarial,

pro-

fesor de Musică vocală şi armonie corală,
Suplinvorii Actual.

12). Vasilie Agappi Doctor în medicină numitla 1876, suplinitor de seiinţele naturale. 75).
Vasilie Bejan, Dr. în medicină, numitla 1884.
Suplinitor Dr. Vasilie Raicu.
Ca suplinitori ait mai- fost în Seminariul de
Socola mai mulți dintre carii notăm pe următorii :
14). Ieromonahul Agatanghel, suplinitor la
sciinţele religi6se. 75). Ierodiaconul Benediot, suplinitor la limba romănă şi religie. 16). lerod,
_ Policarp suplinitor la Geografie şi Cronologie,
11), loan Parva suplinitor la Musica vocală.
18).

goriu
Pătu
dem.
idem.

Dimitrie

Stroian

matematici.

la

19). Gri-

la seiințele naturale. 80). Dr. Anastasie
de medicină populară. 81). Dr. Brănză Î82) Dr.Gurgeseu idem. 83). Dr. Zamfirescu
ete. ete.
Fine.
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