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PRECUVENTARE 

După que amii publicatii volumuliă intitulată: Po= 
palitatea schismatică, amă promissii quă vomă publică 
Papalitatea, eretică. 

Ne ţinemii astădi de promissinnea nostră. 

Ta prima nâstră lucrare, amii considerati papa= 
litatea în raportă cu Biserica. Ami stabilită qud, u- 
surpândii uă putere suverană și universală, papii ai 
răstornati dumnegecsea constituţiune a Bisericei, sati 
despărțiti de Bisevica primitivă și apostolescă, sai 
constituită în stare de schismă. Fiindu-qu6 ei ai cer- 
cată s0 găsscscă în sânta Scriptură și în monumen- 
tele tradiţiunei catolice probe în sprijinulă usurpaţiu- 
nei lori şi motive pentru a i-dă uă base dumnedec- 
scă și apostolescă, noi ami trecută în revistă textele 
Scripturei şi faptele istorice de quari ei au abusati, 
spre a nemici falsele loră interpretaţiuni şi talsifica= 
țiunile loră, 

În  lucrazea que publicăm astădi, noi conside- 
rămii papalitatea, faciă cu doctrina revelată, conser- 
vată de Bisericele apostolice din seculile primari până 
în dillele nostre. .
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Documentele doctrinali din seculile primari, pra- 

ctica neîntreruptă a Bisericeloriă, faptele exteridre quari 

constitueacii istoria propriii dissă, şi chiară systemele 

que suit cereatii a se oppune doctrinei revelate, punii 

în evidență ună corpă de doctrină priimitii în identi- 

tatea sa de tote Bisericele fundate de apostoli şi con- 
servată de elle cu uă grije serupulosă. 

Până în secululă alli optule apprâpe, tote Bise- 
ricele apostolice Orientali şi Occidentali erai în ac- 

„cordulă cellă mai perfectă în privinţa accestori doc- 
trine unice și universali. 

Ună faptă forte însemnatii, este quă Bisericele 
fundate în ţărri fârte depărtate unele de altele şi de 
apostoli differiți se afflară în possessiunea accelleiaşi 
doctrine, de îndată que intrară în relaţiuni unele cu 
altele.  Accestă faptă probâdă qud toţi apostolii nu 
predicaii dequâti uă doctrină, acceaa pre quare Iisus 
Christos le uă predasse, şi pre quarea ci uă predi- 
cat supti inspiraţiunea accelluiaşi Duchi Sântiăi. 

Din faptulii accesta decurgei necessariamente ac- 
cesti principii: quă totă învăţătura contrariă doetri- 
nei universal priimită şi universal conservată, 
contrariă addevărului revelati 
adequă, constituiă uă eresiă. 

eră 

» Predati de apostoli 

Incepândii din secululi all | optule Bisericele oc- cidentali părăsiră în mai multe puncte doctrina que uă professai în seculile precedenţi, şi pre quarea Bi- sericele orientali au professatu-uă în unanimitate pe- n5 în gillele nâstre. Elle se constituiră astă-felă în eresiă. Şi mai alessii papalitatea fă quare le arrun- câ în accestă calle; ca fâ quare inventă sii consacră
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nânele errori. Pentru acedata dârd ea trebue mai a= 
lessii să porte responsabilitatea; de unde titlulă ac: 
cestei lucrări: PAPALITATEA ERETICĂ. 

Pentru a justifică accestă titlu, noi von trebui 

s0 trecemii în revistă questiunile doctrinali în privin- 
ţa quărora Bisericele occidentali şi-aăi scâmbată înv 
țătura lori: s6 stabilimii quare ai fostă doctrina lort 
primitivă, spre a precisă exactă sensului innovaţiuni- 

lorii lori; s6 determinămi addevăratulă earacteriti all 

accestori innovațiuni; să arrtttămă partea que ai lu- 
atii întru acesta papalitatea, prequumniă și motivele 
que ati inspiratu-uă şi ati povăţuitu-uă. 

Astă-felă ne va fi metoda que vomii urmă în pris 
vința fiă-quăreia din questiunile que vomii arc de 
tratati. 

Pentru a stabili quare aă fostă doctrina primiti- 
vă a Bisericelorii occidentali, vomi appellă la mărtu- 
rivile accellora pre quari ea toti-de-una. i-ai conside- 
rati qua pre Părinţii şi qua pre Doctorii sâi. 

Vomiă appropiă de aceâstă doctrină primitivă pre 
acceaa quare ai fostă predată (enseignde) de attunci 
de câtră papi, de câtră episcopi, de căâtră serietorii 
pre quari Biserica Romei i-ai canonisată sci i-a 
approbatii. “ | 

Cu modul aceesta, scâmbarea va fi constatată 
întruni kypă evidente și nerecusabile. 

Faptele istorice şi documentele offciali emanate, 
scă dela papalitate, scă dela synddele pre quari ea 
le ai inspirati, presidată şi dirigeatii, voriă face să 
recssă rolulii que acecstă papalitate aă jucatii în tâte 
innovaţiunile.
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Vomii stabili asti-felă, cu evidenţă, qud institu- 
țiunea quare sai impusă Bisericeloră occidentali qua 
centru de unitate şi de addevări catolice, mai fostii 

- dequâtii uă surginte de împărechiări şi de crrori. 

In tote discusiunile que vomii av€ de făcută, nu 
se va pote întâlni nequi uă urmă de passiune ori de 
nedreptate. Noi vomii pote cu attâtii mai multi so 
fimii imparţial cu quâtă, pentru a stabili tesa nostră, 
nu vomii ave dequâti încurcătura de a alege între 
textele şi faptele la quari va trebui sd facemii appelhi. 
Operele din quari vomă sete probele nâstre voră fi 
indicate cu exactitate, şi toţi cci que vorii voi so ne 
controlede uă voriă put face fără difticultate. 

Ni Sati păruti opportuni de a publică accestii 
opiu în momentulii în quare papalitatea îndrăsnesce să 
se proclame solemnii în fallibile. Opulă nostru va de- 
monstră quare este valdrea, accestei asserțiuni, și va, 
probă quo uă decisiune cu totul contrariă ar fi tre- buitii sd adopte conciliul Vaticanului, dequd ar fi voitii să grăidscă addevăruli. 

Dee Domnegeii qua accestiă Opii sd fiă folositori membrilor Bisericei romane quari, scă qud nu cer- cetedă, sai din obicei, scă pentru considerațiuni cu- vatii omcnescă, hesitdă a se separă cu totulu ŞI pre „faciă de ună papalitate alle Quărei erori ci nu și le „mai poti ascunde! Bi nu le cunnoscii pre tote. “Noi avemii certitudinea de a i-convinge quă, de uă miiă de anni apprâpe, papalitatea au răt&citii, după quumii vătecesce şi astădi; quă Bisericele occidentali alti ur- matu-uă în eresiele scile; quă trebue să se uree prin mare în primele opti secule pentru a regăssi în oc- cidentii doctrina curată așșă prequumii apostolii ai invețatu-uă,



Nimenea nu se îndouiesce, chiar în sinuli Bi- 
sericei romane quă, pentru a merită titlulă de catolică, 

este necessitate de a professă curata doctrină aposto- 
l6scă.  Dequd este demonstrată quă Biserica romană 

n'ati fosti credinciosă în paga deposituluă domnegeestă, 
va fi evidinte guo trebue so uă părăsescă pentru « 

fi catolică. 

Attare este âncă de multă timpă convicţiunea 

nOstră; şi pentru a rămâne catolică, după quumii amii 

voiti totă-de-una să fimi, noi ami părăsită uă Bise- 

rică cu quare nu pote fi quine-va unită foră a fi 

schismaticii şi eretică. 

Sciamiă qud luerândă asti-felă ne vomi attrage 

critice și injurie. Derd noi mamii hesitatii, adducându- 

ne aminte de cuvintele Stăpânului, quare proclamă fe- 

riciți pre acceia quari sufterii persecuţiune pentru drep- 

tate, şi quari sfintă ocăriţi şi dispreţiați din causa lui. 

Unii omii de convicţiune nu se pote opri pre 

lOngă consideraţiuni omenesci quândii consciința sa, 

vorbesce. Și întraceâstă oceasiune mai alessiă şi-ad- 
duce a minte cu uă nobilă miândriă quă, în ceaa-que pri- 

vesce lucrurile consciinței, elli nu voiesce să sciă 
dequâtii de Domnedei. 

Amii făcutii să se vedă expunerea, eresielorii, er- 

rorilori, şi innovaţiunilorii papalităţei, (a) combaterei 

systemei papali, așșă prequnmi ea este adoptată a- 
stădi în Occidinte. Noi nu poteamii să tratămă mai 

bine uni assemenea subiectii dequâtă attacândii seri- 

erea D-lui J. de Maistre, intitulată Despre Papa. Ac- 

cestii opii este addevăratuli puncti de plecare alli 
neo-ultramontanismului, quare aii fostă consacrati de 

conciliulu dinu Vaticană.
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Vechii ultramontani, chiară cei mai exagerați, 
mai conserva âncd Gre-quari forme teologice, și pu- 
neaii Gre-quari restricţiuni puterei que attribuiai papa- 
ltăţei. Ei voia s6 ţină Gre-quare comptii de istoriă 
și de antiquele doctrine. Ii căntaă sd le denaturede 
în profitulii systemei loră; deră silinţele loră erat qua 
uă rămășiță de omagii dată addeverului. 

D-lă J. de Maistre nu avâ scrupule de accestea, 
Elă expuse brutal systema absolutismului politico- 
eeclesiastică, pre quare lă-identifică cu papalitatea, și 
puse suptii picidre istoria Bisericei şi monumentele 
celle mai venerabili alle tradiţiunei catolice. 

Eă făcâi scâlă. 

Ultramontanismuli adoptă destrăbălările selle și dogmatismuli săi insolinte. eologii plecară apulii: episcopii nu îndrăsniră so reclame. 

Decretele conciliului Vaticanului și Syllabus sint  consecraţiunea solemnă a teorielori lui J. de Maistre. 

Combaterea, cărței selle 
Noi astii-felă ami dărîmatii, 
accestă papalitate, Quarea est 
dintelui și Surgintea a 

aveă ded actualitate. 
pân în temeliele selle, 
e marea erestă a Ocei- 

altorii eresii. 

PG. 

EP ai Rae Dre a



PAPALITATEA ERETICĂ 

PRIMA BRESIĂ A PAPALITĂȚII 
Sei. Doctrina Sa 

Relativă la, Constituţiunea, Divină a, Biserica, 

Quare aii fostii doctrina urmată în primele optiă 
secule de Biseiicele occidentali în privinţa constituţiu- 
nei divine a Bisericei? 

Pentru a respunde la accestă questiune, trebue să 
întrebămii operile Părinţilorii pre quari acceste Bise- 
rice i-a recunnoscută qua ortodoxi. Printre accesti 
Părinţi sântă trei quari aii tructată ex professo de- 
spre constituțiunea Bisericei; accestia sântii Cyprianii,: 
episcopii allă Cartaginei, Augustină, episcopii ali Hip- 
ponei, și Vincent, monachii din Lerini. 

S5 expunemii. doctrina lori. 
In tratatulă stă despre Unitatea Bisericei, Sân- 

tuli Cypriană se exprime astu-felă (1): 
Domnul gisse lui Petru: „Eă ţă-dicii qnă tu ești 

„Petru şi pre aceâstă pâtră voii zidi Biserica, mea și 

(1) Cypr. De unitate Ecelesiae $ 4. Autorele, în primele trei pata= 

grafe, dice quă inimicii ascunși ai credinței sâutăi mai de temută 

dequâtă inimicii declaraţi. Primii eretici sei sehismatici potăi fi 
lesne descoperiţi prin medloculii unei noţiuni exacte despre uni- 

tatea Bisericei, noțiune pre quare ellii uă expune incepândă de 

la $ 4. 1
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„porțile iadului nu uă voră birui pre ca, și ți-voiă dă 
„ehiăiele împărăției cerurilorii: şi ceaa-que tu vei le- 
„8ă pre pământii va fi legati şi în ceră, și ceaa-que 
pin vei deslegă pre pământi va fi deslegatii si în 
„ceri.“ Ell i-gisse din noii după înviărea sa: nba- 
sce oile melle;“ ellu şi-edifică Biserica sa numai pre 
ellă (pre Petru) și i-încredinţedă oile selle pentru a le 
pasce. Deși, după înviărea sa, aă dati tutoră apo- 
stoliloră acceaași putere şi le ai dissu: »Prequumi 
„mat trămissă pre mine tatăliă, şi ci trămittă pre 
„voi: priimiţi Duchă-Sâuti; quărora veți iertă ptcca- 
„tele, se vorii iertă lori; quărora le veți ținc, voră 
„fi ținute; cu tote accestea, pentru a attestă unitatea, 
ellă stabil uă singură catedră (1), şi, prin autorita- 
tea sa, stabili qua accâstă unitate, la începutul cei, 
sd începă printr'unulă singuri. De siguri cei l-alţi 
apostoli erai ceaa-que fîi Petru şi împărtăşiră cu el acveaaşi ondre şi acceaași putere; deră acetstă pute- re commună appare la începută înti'uă unitate, pen- tru qua Biserica lui Christos s0 se arrctte na, şi ca- tedra, una.  Asti-felă toţi sfântă păstori, și turma se arrettă ana, quarea este nutrită de toţi apostolii în commună accord, aşșă înquâtă Biserica lui Chri- stos appare în unitatea sa. 

Astii-telă, după sântulă Cyprianu » autoritatea și demnitatea fură aceelleași în toţi apostolii; toţi îm- în IN 
(D) 'Textulă sântului Cypriană ai 

cui si manuscriptele nu se 
se insere într'ânsulii frase fa în textulă pre - quare noi In 

fosti interpolată în mai multe lo- accordă între elle. Saă cereată s6 vorabili teorieloră papali. Astu-felă, t 
i-traducemii, s'a intercalată acceste 

cuvinte: primația este dată lui Petru. Acceste cuvinte 
sâintii evidinte adausse în textă Și elle rumpi sensuli frasei sân- 
tului Cyprianu, Manuscriptele celle mai bune nu conţinii nequy 
cuvintele : ellă stabili uă Singură catedră, Noi consim-



preună nu formedă dequâtii uă singură autoritate, scă 
uă singură catedră, şi sântulii Petru nu fâ que-va mai 
multă dequâti cei-l-alți în Biserică. Dequd apostola- 
tulă sei ar fi fosti differită, ar fi fostă d6uă catedre: 
a sa și a celloră-l-alţi apostoli; dâră nu aă fostă de- 
quâtă una la quare Petru şi cei-l-alţi apostoli parti- 
cipă de ud potrivă; şi printraccâstă catedră unică se 
arrâttă unitatea turmei Bisericei. 

Cuvintele adressate lui Petru înainte de înviăre 
n'aii fosti pronunţate pentru a i-dă uă autoritate par- 
ticulariă, âncă mai puginii uă autoritate superior& qui 
i-fură adressate luă singură, pentru qua elle să fiă ună 
symbol allă unităţei que trebuis să existe în catedra 
unică occupată cu accellaşi titlu de Petru şi de cei- 
l-alți apostoli. 

Sântulă Cyprianu au dată deră cuvinteloră evan- 
gelice relative la Sântuli Petru uă interpretaţiune cu 
totulă oppusă accelleia que fâ adoptată mai în urmă 
de cătră papalitate. Şi în sensulă mai susă expusi 
elli adauge: 

pAccestă Biserică una este desemnată de Sântuli 
Spirită în acceste cuvinte alle Cântărei Cântăriloră 
pre quari Domnuli le pronunță: Porumbifa mea este 
una, perfecta mea este unica a mamei selle, ea este 
privilegiata sa.  Accella guare nu este în aceâstă u- 
nitate a Bisericei, crede ellă quă possede credinţa ? 
Accella quare rencgă Biserica şi i-se împrotivesce, 
quare părăsesce catedra lui Petru pre quare Biserica 
este întemeiată, pote ellă speră a fi în Biserică?“ 

E.xpressiunea catedra lui Petru nu pote presentă 
nequi uă obscuritate, după explicaţiunea dată mai sui 
de 6nsuși Sântulă Cyprianii. Este forte evidente de: 
assemenea quă ellă nu uă dă qua fundamentă all 
"Bisericei dequâtii în accesti sensi quă unitatea ca-
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tedrei apostolice, quare i-este basa addeverată, ati fostă 
mai ântâiii s/mbolisată în persona lui Petru. Autorele 
resume acceste consideraţiuni precisândi, după Sân- 
tuiă Pauli, în que consiste unitatea: „Uni Singurii 
corpă, ună singurii Spirită, uă singură speranţă, unii 
singură Domnii, uă singură credinţă, uni singuri bo- 
teză, ună singuri Dumnegdei.“ | 

Ellă nu se gândesce negui-quunii li uă unitate 
resultândi din uniunea cu uni păstori suverană si u- 
niversal;, elli exclude chiară formal idea UNU asse- 
menea pontificat, făcândă din toţi apostolii ză 
catedră, unii corpi unici investită cu uă pate 
mună, cu uă demnitate commună, 

Apostolatulii în unitatea sa s 
unii episcopatii anală. Sântulă Cy 
felă aceestă doctrină (1): 

„Noi suntemii datori s5 ținemi 
apptrămi aceâstă, unitate, noi mai alessi quari stiu- tem episcopi, quari preşidămiă în Biserică, 
probă quă episcopatul de assemene 
nedivisată.  Neminea să nu în 
cietatea frățâscă, neminea să nu corrumpă addleve- ruli credinței printruă perfidă vângare! [ 
este unulă, și fiă-quare în 1aodii solid 
dintr'Ensulii. Biserica de assemene 
de depărtată ar fi fârra în quare 
gressuli fecundit 
ruia radele sânt 
quăruia r 

singură 

Te com- 

ati perpetuată întu”- 
priană expune astiă- 

cu tăriă și să 

pentru a 
a este anuală și 

şelle prin minciună so- 

piscapatulă 
arii possede uă parte 
a este una, ori quâtii 
ar îi dusşii-uă pro- 

Aței selle, assemenea sorelui 
i multe şi lumin 

amurele sântă numer 
Quâtii unii trunchiti pre qu 
alle quăreia rîulețele qu 
(lă unitatea în e 

alle quă- 
a una, arborelui alle 

0se şi quare nu are de 
are se sprijinesce, surgintei 

ari decurgii dintr'âns a p&stre- a, eu toti numărul loră și abundanţa 
() „Cop: ibid. ş 5,
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lorii. Seote uă radă din corpuli srelui, aceâstă radă 
nu va mai face parte din unitatea de lumină; taiă uă 

erccă de la unii arbore, eu nu va mai înverdi; des- 

parte unii riurellă de isvorulă sei, elli va seceâ. Astă- 

felu Biserica lui Dumnegeii, focariii de lumină, şi-tră- 

mitte radele selle în toti universulă; deră uă singu- 

Tă lumină este râspândită de tote părţile, şi unitatea 

corpului lumninosă nu este divizată. In fecunditatea 
sa, ea și-întinde ramurele sclle preste totă pământuli, şi 

din ea curgii în depărtare riurelle abundanţi; deră sur- 
gintea este una și trunchiulă este unulă; ea este uă 
mamă fecundă; noi ne nascemi din ea; sântemi nu- 
triţi cu laptele seii; trăimii din spiritul sei.“ 

Pentru sântuli Cyprianii, Biserica este na, suptă 

preşedința unui episcopatii unală. In locă de a recu- 

nosce în cepiscopată vre ună gradiă ierarchică, elliă 

affirmă qud episcopatulă este possedată într'ună gradă 
egal de cătră toți acceia quari aii fostii investiţi cu 

densuli. Asti-feli, unitate şi egalitate în apostolată; 

unitate şi egalitate în episcopatii, attare este doctrina 
expusă de sântulă Cyprianii și admisă, în timpulă seii, 
de totă Biserica occidentală quarea Vai recunnoscutii de 

doctor forte ortodoxii, şi quarea aii venerată operele 

selle prequumi şi persâna sa. Dâquă vre-uă reela- 

maţiune saă rădicatii contra opiniunei selle relativă 

de botezulă ereticiloră, nequi-uă-dată nu saii făcută 

cea mai mică obiecţiune contra doctrinei selle assu- 

pra, Bisericei. Copiştii, mirosindă quâtă de multi ac- 
câstă doctrină erâ contrariă papalităţei, şi nepotendii 

să i-contestede valorea, ati falsificati opera lui Cy- 
priană; derd erudiţiunea ai descoperiti și semnalati 

fraudele lori. Şi appoi, falsificatorii nu ai fostă a- 
bili, qudqui intercalările scă glosele -lorii facă unii: 

efieetu attâtii de disparatii în totalitatea raţionamente-
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lori sântului doctor, înquâtii este impossibile de ana 
dări, la prima căutătură de ochii, falsitatea. Cu t6te 
silințele unorii teologi, remâne lucru înţellessti qu5 
doctrina egalităței în apostolati şi în episcopată ex- 
clude necessariaminte ori-que distincţiune între apo- 
stoli şi între episcopi. Este forte cvidinte qu6 sântuli 
Cypriană nu voi nequi-quumii să vorbescă de distine- 
țiunile onorifice sti de prerogativele que Biserica 
poteă să stabilescă printre episcopi. Eli nu aveă în 
vedere dequâtii apostolatulu Şi episcopatului în consti- 
tuţiunea lorii divină. 

Dequ5 sântului Petru sar fi buccuratii de uă o- 
n6re şi de uă autoritate superiori printre apostoli, Cy- 
priană ar fi spusu-uă citândă textele cvangelice quari se raportă la ellii. In loci de a deduce uă attare i- deă, elli affrmă egalitatea apostoliloră. 

Deguă, în episcopatii, episcopulă Romei s'ar fi buceuratii de uă superioritate Gre-quare, sântulă Cy- prianii ar fi menționatu-uă, Quândi ai vorbită despre „episcopati. Deră, ellă affirmă contrariulă învâţânda în privinţa accâsta egalitatea episcopiloră. Ulustrulă do- ctore, întemeiându-se pre textele: Zu esti Petru şi Pa- sce ouile melle, n€gă quă sântult Petru să fi poasedată 
prerogative superiori alor celloră-l-alţi apostol. Eli 
nEgă prin urmare ud acceste prerogative pretinse să fi fostă transmise unuj episcopii în particulară ; ellă negă, afârmândă egalitatea episcopilori, prerogativele reclamate în favârea unui episcopii dre-quare. 

, In restulii operei selle, Oyprianu se applică să zi intellesse condiţiunile şi necesitatea unităţei în 

a Acei eră casulă de a indică centrulti visibil allă oc sm Mit, teze aa a Be „9 Centru. Deră el (centrulii) nu eră
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„înventati în timpulă seu. Ell nu menționedă deâră 
nequi pre episcopulii Romei nequi pre Biserica roma- 
nă. Centrulii unităței Bisericei este, după sântulă do- 
ctore, uniunea tutorii membrilorii în”mărturirea accel- 
leiaşi credințe, totă de una conservată în Biserice. 
Toţi cei quari se separă de accâstă credință devinii 
eretici și schismatici, şi nu mai apparţinii Bisericei. 

Episcopatulă quare presidă în Biserică are dato- 
ria de a mânţint accâstă unitate şi de a uă apperd 
deguă ea este attacată, mânţinândiă şi appărândă ere- 
dința antiquă şi apostolâscă a Bisericei. 

DeEqud ar mai conservă quine-va vre uă îndouic- 
lă în privința interpretaţiunei que sântuli Oyprianii aă 
datii texteloră evangelice relative la sântulă Petru, şi 
în privinţa interpolaţiuniloră allă quărora obiectă aă 
fostii cartea sa, va fi de adjunsii de a citi accestii pas- 
sagiă din epistola sa a dout-deci şi şeptea;: 

„Domnulă Nostru, alle quărui precepte şi aver- 
tismente stântemii datori a le observă, fundândii on6- 
rea de episcopi și basa (scă raţiunea ratio) Bisericei 
selle, se exprime astu-felă în Evangeliă, adressându- 
se lui Petru: „Eu ţi-gică qud tu esti Petru, și pre 
paccestă petră voii zidi Biserica mea, şi porţile iadu- 
„lui nu uă voră birui pre ea; și ţi-voiu dă chiăiele 
„împărăției cerurilor; şi oră-quâte vei legă pre pă- 
„mânti voră fi legate în ceruri; şi ori-quâte vei des- 
„legă pre pământă voră fi deslegate în ceruri.“ De 
accollea, prin greutăţile timpuriloră şi successiunilorii, 
ai decursii: și chirotonia, episeopilorii, şi basa (ratio) 
Bisericei, așșă înquâtă Biserica să fiă stabilită pre e- 

piscopi şi ori-que actiă allă Bisericei să fiă guvernată 
de acceiași preposiţi.“ 

Accestă text este trassă dintruă epistolă în qua- 
re Cyprianii revendică drepturile episcopatului pentru -
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guvernământulit Bisericei. Eli nu poteă să declare 
mai lămuriti qu5, în textele cvangelice relative la 
sântulă Petru, nu eră nemica personal pentru accestă 
apostolă, qud cuvintele que i se adressasse priviati 
pre collegii sei toti așșă qua și pre cell. Sântulă 
Cypriană explică astii-felii Ensuși tratatulă scui despre 
unitate şi lapădă interpolațiunile romane. 

Astă- felii erâ doctrina sântului Cyprianii și a totei 
Bisericei occidentale în secululă allă treile. In secu- 
lulă precedinte, 'Tertullianu, primul părinte alla Bi- 
sericei occidentali, nu professai nă alta. Deși cell nu 
ati făcutii operă specială despre Biserică, nu putemii 
citi cărțile selle și în particulari acceau pre quare 
uă intitulă: Despre Prescripţiună, fără a întelut înti- 
însele passage quari confirmă doctrina învățată ex 
professo de sântulă Cypriană. 

Sânţituli Augustinii totii de una sati buccuratii, în 
Biserica occidentală, de uă înaltă autoritate. Geniulă 
seii incontestabile, - iința, sa, petrunderea sa i-aă me- 
ritată chiară unii vangti distinsă, nu numai printre 
teologi, d6r5 şi printre filosofi, savanți şi litterați. OQ- 
perile selle formâdă ună collecțiune pre quâtiă de con- 
siderabilă pre attâti de variată. Noi ne voinii țin în particulariă de operele în Quari ellă aii tratată ea Drofesso despre Biserică, pentru a precisă înv cțătura 
Sa assupra accestui puneti. 15 

Cea d'ântâiă dinte acceste oj re este 
spre Unitatea Biseicej, Ellă 
astă-felă ; 

acceaa, de- 
- PA 

. întinsa se exprime 

Intre ad usa x Versarii nostri şi noi (1), se rădică ac- “ ă questiune: Unde este Biserica? Este ea la noi scii la ei? Accestă, Biserică, este una; strămoşii no- 
Ra (1) Sânţituli Augustină, Unit, ecel. e. II,
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stri ai numitu-uă catolică, pentru a arrettă, prin nu- 
mele seii chiarii, quo ea este completă (per totum). 
Astă-felă este întraddeveră sensulă cuvântului după 
etymologia sa grâcă: cath '6lon. Accestă Biserică este 

» corpul lui Christos, după acecestă cuvânti allă apo- 
stolului:“ Pentru corpulii seii quaie este Biserica (Co- 
los. |, 24). „De accollea este 'evidente qud accella 
guare nu face parte din membrele lui Christos nu pote 
av6 mântuirea chrestină. Deră, membrele lui Christos 
sânt unite prin dragostea unităţei, şi prin ea elle a- 
deră la capulă loră quare este lisus Christos. 'Lote 
quâte ne învățămi despre Christos sântii relative, scă 
la capi, scii la corpă: capuli este fiiulă unică alu 
lui Dumnedeii cellui viăă, lisus Christos; e/lă este 
mântuitorulă, corpului (Etes. V, 23). Ellă a murită 
Pentru peccalele ndstre şi ai înviată, pentru justifica- 
sta nâstră (Rom. IV, 25). Corpuli, este Biserica de- 
spre quare se dice: Pentru qua să arrette qud are uă 
Biserică gloridsă, fără pată 6% sbâreitură, s6ii alti 

que-va de accestii felu (Efes. V, 27). Intre donatisti 
și noi, se rădică dâră acestă questiune: Unde este 

„accestii corpi. adequă, unde este Biserica ? Quumii să 
respundemii ? Căutâ-vomii de a face aecâsta prin pro- 
priele nostre cuvinte, sciă prin accellea alle capului 
accestui corpi, Domnulii Nostru Iisus Christos? Noi 
credemii quă e mei bine să căutămiă deslegarea în cu- 

vintele accelluia uare este addevăruli şi quare și- 
cunnâsce bine corjulă, pentru quă Domnul cunndsce 
pre acceia quari suntă aă luă (2. 'Limoteiii, II, 19). 

Biserica este considerată aici, de sânţituli Au- 

gustină, în generalitatea sa şi în accellași timpii în 
existența sa visibilă.  Erâ vorba într'addeverii de a 
determină dequd donatistii formaii sci nu addevărata, 

Biserică, Biserica, catolică, corpulii lui Christos.
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Dâquă uă assemenea questiune sar râdică astădi 
în Biserica romană, quumii s'ar resolve ca? Prin pa- 
pa. Ţi se respunde: papa este seful scii capulă Ri- 
sericei, centrul de unitate. Dequăd nu esti cu centrulii, 
esti affâră din Biserică, esti eretici, schismatică. 

Acesta, este 6re metoda sânțitului Augustină ? Nu. 
Ellă plecă dela accestiă principiu: Biserica este cor- 
pulă lui Christos; accestă corpi are uni capă, ună 
şefii. Quare este ellu? Christos Gnsuşi. Quare au fostă 
învățătura lui Christos în privința Bisericei? Eli uă 
expune, și printraccestă învăţătură confundă pre do- 
natistă. 

Quâtii despre doctrina unui şefă visibile, vicari 
şi represintante alli lui Christos, echoă ali înveţă- 
mântului seii, despre accâsta, sânţitulă Augustini nequi 
măcari nu face allusiune. Cu tote accestea, acei cră 
tocmai casulii de a uă expune. Dequă episcopului Ro- 
mei sar fi buccuratii în virtutea dreptului divinii de 
prerogativele que şi-attribue astădi, sânţitulă Augu- 
stinii nu aveă de dissi donatistilori degnâti unii cu- ventă: Oracululă nostru este la Roma, s5 lu-ascul- tămă și să ne suppunemii decisiunej selle. Ellă ar fi putută de assemenea, să le mai dică: Voi nu sânteţi 
uniți cu Roma, aşșă dâră voi sânteţi affâră din Bise. nică, Sci Ancd: Centrulii catolicităţei este la, Roma; voi 
vaţi separată de densa, așşă derd voi nu sânteti catolici. 

” 
catia a nu rabioncţă astu-felă. Biserica 

na revelată în între mea, “ e e ma Goetri- Acetată Biserică A ca sate (per dota cath 6lon). 

este uniculii ei şefă. 85 studiărati 4 gnistoai Aristos a, aid, nveţătura sa şi să ve- demi deguă voi possedeţi doctrina completă “scai d6- quo noi. Degud sfintemii noi quari uă possedemii, noi
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sântemă catolici, noi sântemă addeverata Biserică, şi 
voi, voi sânteţi eretici, voi nu sunteți membri ai cor- 
pului allă quăruia capi este Christos. 

Pot€-şi-ar quine-va înkypui qud sânţitulă Augu- 
stină ar fi expusi uă assemenea doctrină în privința 
Bisericei, deus, în timpulă sei, teoria papală ar fi fostă 
cunnoscută ? Noi punemii aceestă guestiune OTĂ- quărui 
omă sinceri. Pentru sânţitulă Augustină qua și pen- 
tru sântulăi Cyprianu, semnuli distinctivă allă adde- 
veratei Biserice este possessiunea întregei doctrine re- 
velate. Biserica quare n'aii scosti nemica, quare wait 
modificată nemica, quare n'a adaussi nemica, în de- 
positulă domnedeescii, este Biserica cea addevărată, 
Biserica catolică, Biserica pre quarea Iisus Christos 
uă recunnbsce qua corpă allă sei. 

Catolicitatea nu consiste întră mai mare sei mai 
pucinii mare întindere. Attunci chiarii quândii cei que 
nu mănţină addevărata doctrină ari fi răspândiţi în tote 
locurile pre unde existe Biserica, adauge sânţitulii 
Augustinii, (1) ei totuşi nu apparținiă pentru accâsta 
Bisericei. Mulțimea nu este deră nequi-quumii ună 
semnă de addevări pentru Biserică; accestii semnii 
nu existe dequâtă în addevărata doctrină.  Deră prin 
que medlocii se pote cunnâsce aceâstă addevărată doc- 
trină ? Prin mărturia universală a, tutoră Bisericelorii 
quari formegă noul poporă alessii pre quare cărţile 
profetice alle Vechiului 'Testamentă lu-ai arrettată, 
prequumi și cărţite apostolesci. 

Accâsta este idea que reesse din commentariele 
que sânţitulă Augustinii oppune cellorii alle adversa- 
riloră sei assupra diverselorii texte alle sântelori Scrip- 
ture (2). Biserica este marea societate a lui Domne- 

  

(ID) Sânţitnlă Augustină, Unit. eccl., ce. IV. 
(2) Ibid, a Cap: V. ad 11-
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dei trăind cu ună vicță domnededscă; de îndată que 

quine-va i-face opposiţiune, accella nu mai face parte 

din poporul alessă all Noului 'Pestamentii scă din 

Biserică; accella trăiesce cu propria sa vidță, și nu cu 

aceâstă vicţă commună quatre este a tutori membri- 

lorii corpului lui Christos. 

Scopul sânțitului Augustini, în opera sa, eră, 

de a desvoltă numai accecstă ideă, şi nu de a expune 
systemuli completă alli organisațiunei ccclesiastice. 

Cu tote accestea, ellii arrcttă în trâeătit quo mai a- 

lessii prin opposiţiunea que facit episcopiloră  donati- 

stii aftacaă unitatea Bisericei (1); quâtă despre uni c- 

piscopi în particulari, guare s0 fi fosti în special 

megloculi și centrulă de unitate, în privinţa acedsta 
ellă nu face nequi-uă menţiune. Pâte crede quine-vi 
quă nu lu-ar fi arrettată ellă, întruă assemenea di- 
scusiune, dequ5 Biserica ar fi recunnoscuti attunci unii 
attare centru de unitate? Cu qnâti accestă centru este 
visibile, cu attâti procură ellii unii argumentii facile, 
şi cu attâtii mai pugini se pote înțellege tăcerea pă- 
rințilori quari, în cursă de optiă secule, nai avuti 
nequi macari idea de a lu-invocă în discusiunile lort 
relativii de Biserică şi de doctrină. Ami pote cită unii 
mare numării de texte de alle sânțitului Augustinii as- 
supra episcopatului.  Preste toti, ellii nu înveţă, qua, 
şi Cypriană, dequâti unii episcopată unulă şi iden- 
tică în toţi acceia quari sai investitii cu deânsulă. 
Tăcerea sa în privinţa prerogativelorii episcopului Ro- 
mei equivaldă cu uă negaţiune positivă. I-eră de- 
stullii s0 appellege la Roma contra adversarilor sci, 
dequă Roma eră echoulă addev lequ &rului și centrulii uni- tăţei. Ell nu face așșă, qui a ppelicdă la mărturia tu- 
A 

(0) Did, Cap. XI, ş 38,
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torii Bisericeloră apostolice quari formedă poporulă 
alessăi alliă nouei alianţe. Eli numesce (1) pre tâte 
Bisericele Asiei şi Greviei, fandate de apostoli; affir- 
mă adversarilor sei, qua probă despre addevărultă 
doctrinei selle, -qud ellă este în împărtăşire cu acceste 
Biserice; şi nequi măcari nu maanesce pre Biserica 
tomei! Que însemnâdă uă assemenea tăcere, dequâti 

qu6, în ochii sei, criteriulă addevârului chrestinii nu exi- 
ste în mărturia unei Biserice, qui în acceaa a tutori 
Bisericelori apostolice! Ell nu excludeă mărturia 
Bisericei Romei, deră nu i-daă mai multă importanţă 
dequâtiii cellei a celloru-l-alte Biserice întemeiate de 
apostoli, şi accestă mărturiă nu ave valdrea dequâtii 
pentru-qud eră unii ecoii allă predicărei apostolilorii, 
și nu pentru-quă ar av€ uă autoritate particulariă, în 
aftoră de mărturia universale. 

Dup5 que ai expusă mărturia Bisericelor apo- 

stolice, sânțitulă Augustină strigă: (2) „Accella evan- 

geliscdă altă-felă quare dice qud Biserica a dispărută 
din lume și qud ea n'a remasă dequâti în Africa 
și în partita lui Donatu. Aşsă deră să fiă anatema! 
Dâqud nu voiesce să fiă anatema, s6 mi-probede qud 

affirmațiunea sa este coprinsă în sântele Seripture.i 
Fericitulă doctore urmăresce pre adversarii sei în o- 
biecţiunile lori assupra pretinsei prăpădiri a Biseri- 

cei quarea nu și-ar fi affiati refugii de quâtii în par- 

tita, lori, şi, în aceâstă discusiune, unde numele Ro- 

mei și alli episcopului seii li-ami află la fiă-quare 
liniă, dequd ea ar av6 locii astădi în Biserica roma- 
nă, ellă nu face cea mâi mică menţiune nequi de una. 

nequi de altulă. Elli nu vede dequâti uă Biserică, 
universal respândită şi cu quarea trebue sd fiă quine- 

(ID) Sânţitulii Augustin, Unit. ecel., e. XIL 
0 Ibis e. XHI. SR
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va, în împărtăşire dequă voiesce s6 facă parte din 
addevărata societate chrestină. 

Accâstă Biserică catolică este, dice elli (1), ma- 
ma pr6 addeverată a chrestiniloră. lia are pentru a 
uă dirige, pre episcopi, pre preuţi, pre diaconi şi pre 
cei-l-alţi servitori ai dumnedeesceloriă mysterie (2). In 
acedstă enumerare, episcopatulii appare în unitatea sa; 
ună episcopii excepţional și superior acei nu şi-grăs- 
sesce loci. Pregquumi în tratatului seă despre Unita- 
tea Bisericei, aşşă, şi în opera sa assupra Moraliluriă 
Bisericei catolice, Augustin nu cunnâsce nequi-quumi 
ascultarea de Roma şi de episcopulă sei. In ultimul 
sei capitulă, ellă vorbesce de Roma pentru a men- 
ționă crimele que committeaii accollo manicheii, deră 
nu pentru a uă asvrettă qua pre surgintea autorităţei 
şi unităţei Bisericei. 
i In alte două din operile selle dogmatice, Despre 
doctrina chrestină şi Despre addeverata religiune, Au- 
gustină eră addussă de subiectuli sei qua să tratede 
despre autoritatea doctrinale. Unde uă așşcdă ellu? 
în Bisericele apostolice (3), quari ne facii s& cunnd- 
scemii quo sântele Seripture sfântă surgintea addevă- 
rului chrestiniă. 

In explicaţiunea que face symbolului (4) ellu nu 
menţionedă dequâtii acceaași Biserică catolică din 
quare eretici şi schismaticii nu facii parte.  Dequd 
autoritatea papală existeă, ea ar fi mai alessii folo- 
sitoriă ignoranţiloră quari ari ave în înveţământulii 
papal ună medilocii facile de a se instruf. Sânţitulă 
Augustină ai făcuti uă operă assupra modului de a, 
DIN 

CD) Sânţitulii Augustin, de Moribus 
(2) Ibid., e. XXXIII. 
(3) Unit. ecel., de Doct. Christ. lib. IL. C. VUL; de Vera relig., c. VIII. (4) De Fide et symb., c. X. 

Eccl. eatholicae, lib. 1, c. XXX.
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instrui pre ignorauți. Autoritatea papală nu e nequi 
acci menționată prequumii nu e nequi în nenumeratele 
cărți în quari episcopului Hipponei attacă pre ereticii 
şi pre filosofii timpului sei.  Operile lui Augustină 
formedă una, din collecţiunile teologice celle mai con- 
siderabili que Biserica primitivă ne aă lăssatii, Și, va 
fi impossibile de a arrettă întrensele unt singură pas- 
sagiii în quare autorele sd facă, nu numai uă menţi- 
une formală, deră uă simplă allusiune la autoritatea 
doctrinală a Bisericei scă a episcopului Romei. Ellă 
nu ai învățată în privința Bisericei dequâti doctri- 
na expusă acei mai sus, quarea exclude în modi po- 
sitivă accestă autoritate a unei Diserice sti a unui e- 
piscopi în particulariă, și quare este acceaași qua 
a sântului Cyprianii. 

Cu tote accestea teologii romani aă pretinsă qu5 
sâuțituli Augustină eră favorabile systemului papal. 
Pentru a stabili acestă tesă, ei ati alergat la falsi- 
ficări. “ Vomi dă, despre acesta quâte-va exemple: 
ltev. Parinte iesuitii Barrucl (1) se exprime astă-felă: 
„Quâtiă despre sântuli Augustină, feresce te de a in- 
sultă în presența accestui Doctore catedra Bisericei, 
romane. „(Que ţi-ai făcutii ea, ţi-va respunde ellă cu: 
„indignaţiune, que ţi-ai făcută accâstă catedră în qua- 
„re Petru aii ședută, în quare şede astădi „Pontificele 
»quare ne guvernă d“ 

Noi subliniămi acceste din urmă cuvinte quari nu 

se afflă în textii, chiară aşșă prequumă este elli ci- 
tată de Barruel în latinesce: „Cathedra tibi quid fecit 

Ecclesiae romanae in qua Petrus sedit, et in qua 
hodie Anastasius sedet.“ Permite buna credinţă de a 

(1) Dupapeet de ses droits religieux, î. l-ier, 2-e partie, ch. UL Ae- 

cestă operă este citată şi lăudată de ultimii și cei mai savanţi tev- 
logi roinani, de Părintele Perrone în particularii,
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traduce cuvântul „Jestastas prin aceestea : P'onlefi- 
cele quare ne guveruă? Cuvântul episcopulii: Ana- 

stasiu este ellă synonymi cu frasa prin quare teolo- 
gulit romanii lii-înlocuesce ? 

Deră acesta nu este totulii. 'Textulii sânțitului 
Augustină aă fostii completaminte abbătută dela sen- 
sulă sei natural, şi ciuntită cu premeditare.  Barruel 
nu ai indicată opera din quare lu-aii trassă. Ell a- 
veă fără îndouidlă pentru acedsta cuvintele selle. Noi 
lu-amă găssitii în a doua carte a operei intitulate: 
Contra epistoleloră luă Petilianu, eapitolulă LL. $ 113 
(ed. Bened.). Petilianu, avendi contra lui corpuli e- 
piscopal, îndrăsniă să dică qud ellă (corpulii episeo- 
pal) nu formaă dequâtă aceea catedră de pestilență 
despre quare vorbisse psalmistulă. Attunci Augustinii 
i-respunde: „Deră dequă tâte catedrele în tâtă lumea 
Sînt așșă prequumiă tu le impuţi cu attâta insolenţă, 
spune mie deră que ţi-ai făcută catedra Bisericei ro- 
mane pre quarea Petru ai şedutiă, și pre quare scde 
astădi Anastasiu; sâi a Bisericei din Ierusalem pre 
quarea Iacobi aă şedutii, și pre quare loan ştde a- „stâdi; catedre cu quari noi sântemii uniți în unitatea 
atolică și de quari tu în modă criminal te ai se- paratii 2% 

Que pote quine-va găssi în accesti textii quare sd hu convină Bisericei din lerusalem, şi tutoră Bi- sericelorii apostolice totii așșă de bine quaşi cellei din Roma? Citaţi Quumi ati fostă de Barvuel, ellu nu probegă nemica în favrea papalităţei, falsificată 

erai Bă un et dur în g i : are; citată în întregulii rul ellă probedă contra systemului papal și nu este ma n ap ei oee area ȘI ote Bisericele apostolice.



1 

Pre unirea tuturoră accestorii Biserice sânțitulă Au- 
gustinii uă numesce catedra apostolică, după exem- 
plulă lui Cypriană şi allă tutoră părinţilorii celloră 
vechi. Ellă continuă într'addevără astă-felă, adres- 
sându-se câtră Petilianu: „Pentru que numesci tu pre 
culedra apostolică, catedră, de pestilenţă ? Dâqud faci 
accesta din causa bărbaţiloră pre quari i-vedi gud 
predică legea și nu uă practică, 6re Domnulă Iisus 
Christos au făcută uă assemenea injuriă catedrei pre 
quare ședeaii fariseii quari învâţaă şi nu practicai 
învețământulă lori? N'ai lăudată elli catedra lui Moisi, 
și nai făcută imputări fariseiloră, respectândă ond- 
rea accestei catedre? Dequă tu aveai astă-felă de cu- 
getări, nai fi blăstemată, din causa bărbaţiloră pre 
quari i-ineriminedi, accestă catedră apostolescă cu qua- 
rea nu esti în împărtăşire.“ 

In accestii passagiii nu e questiunea dequâtă de 
tote Bisericele formândii catedra apostolescă. A li-dă, 
qua uă probă în favârea papalităţei quarea este ne- 
gațiunea directă şi positivă a accestei doctrine, nu 
vrea să dică a committe uă roșşiunâsă falsificare ? 

Barruel ai appellatii âncă la dâu& alte texte alle 
sânțitului Augustină, fără a indică operile de unde le 
au trassii. Dequd voiesce quine-va sd se transporte 
la a d6ua classă de epistole alle sânţitului Doctore, 

= epistola 43-a, capitululă III, $ 8, va găssi într'ânsa 
“> quâte-va, Linii quari pară a fi dati pretexti părței cel- 
SI lei mai importanți a citaţiunei teolugului iesuitii, Şi 

9 dâquăd voiesce a citi paragrafulii întregi, scă mai bine 
âncă tâată epistola, va remân€ îmmărmurită de ne- 
roşşiunarea falsificatorelui. | 

Allă treile textă pre quare ellă lu-citedă este 
faimosa axiomă: Roma aă.Norbită, causa saă finită, 
axiomă quare nequi-uă î io Ă apparţinutii episco- 
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pului Hipponei. Adversarii pre quari ellă i-combăteă 
appellasse pre rOndu la tote Bisericele din Oriente și 
chiar la autoritatea imperială. Ei storşiră prin a ap- 
pellă la Roma unde sui ținută două swnode cu ac- 
câstă occasiune. Roma judecâ quazi celle-l-alte Bi- 
serice. Ereticii nu mai aveati dcro la quine s0 appel- 
lede, și causa, catolicesce, cră finită. Poţi cei que 
şi-al aruncată numai uă căutătură de ochiii pre o- 
perile lui Augustinuă sciă quă așsă este opiniunea que 
ellă aii formulată, și affirmațiunea teologilor romani 
este appreţiată de multă timpi după justa sa valore pentru qua să mai avemiă noi trebuinţă de a ne în- tinde mai multi assupra accestui puneti. “Pextulă pre quare accesti teologi lu-aii Jalsificată şi de quare at- tâta, de multă ai abusată, confirmă doctrina învâțată de Augustin: qud consentimentulă tutoră Bisericeloriă apostolice este criteriulă addeverului catolică. 

Ellă înveţă affâră de accâsta, întruă mulțime de texte, quă sântuli Petru nu eri dequâtiă typulă sei fi- gura unităţii în Biserică, qu6 toti que i sai aceor- dată, nu erâ, pentru persona sa, qui pentru Biserică; qud elli nu eră basă și fundamentii ali Bisericci mai multă dequâtă cei-l-alţi apostoli, 
In fine, ellă au ecunnoscuti în Biserica ro- mană dequâtă uă primaţiă analogă cu acceaa pre qua- re primele synâde ecumenice ună determinasse; nu i- aii recunnoscută „Dequi-uă-dată uă, autoritate superid- Te, nequi ei, nequi episcopului set. 

_ Sânţitulă Augustin aă învățată deră absoluta- minte aceeaaşi doctrină qua sântuli Cyprianu: ade- Quo, unitatea şi egalitatea în drepturile divine alle apo- atu ȘI episcopatului; consentimentulii permaninte a A tutori Bisericelorii apostolice qua criterii. allă: 
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verităţei catolice ; împărtăşirea cu tâte Bisericele a: 
postolice qua condiţiune a unităţei în Biserică. 

In acceste diverse puncte se resume tOtă doetri- 
na sânţitului Augustină în privința, Bisericei, şi nui 
se pote attribui alta dequâtiă falsificându-i textele, pre- 
quumă aii făcuti-uă reverendulă Părinte Barruel și 
cei-l-alţi teologi romani. 

Vincent din Lerini este allă treile sciietoră la a 
quărui mărturiă appellămiă pentru a constată doctrina - 
Bisericeloră occidentali în questiunea, Bisericei în cur- 
sulă primeloră quinqui secule. Opera lui Vincent, 
monachi din Lerini îu secululă all quinquile, sai 
buccurată totă-de-una, de uă înaltă reputaţiune în Oc- 
cidente, şi cardinalul Baroniu 6nsuși uă numiă uă 
carte de auvă. 

Scopuli que autorele şi-propusesse erâ de a sta- 
bili ceaa que se numesce criteriulă credinţei catolice, 
adequă regula quare trebue să dirigă pre membrii 
Bisericei pentru a remân€ în curatulii addevării reve- 
lati și s6 evite ori-que errdre. | 

Opera întregă este consacrată a stabili: 1-iă -qu6, 
pentru a evită, errdrea şi a remân€ statoricii în veri- 
tate, nu trebuesce să admittă omulii dequâtii ceaa-que 
Sai credutii în t6tă lumea în tote timpurile; allă 
2-le quă primele synâde ecumenice nai avută altă 
grige dequâtă de a urmă accâstă regulă, proclamândă, 
pentru a respunde ereticilorii, ceaa-que tâte Bisericele 
credusse qua revelată din timpurile apostolice. , 

S5 citămă quâte-va extracte din accâstă operă 
attâtă de importantă. 

Autorele incepe aşșâ: j 
„Seriptura ne dă accestii avis: Intră pre pă- 

rinții tei şi că ţi-voră vorbi, pre strămoşii tei şi ei 
fi-voră respunde.  Fiiulii meă, plecă urechia la cu- 

ps
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vintele bărbaţiloră înţelepţi. Piiulii meă, nu. uite ac- 
ceste cuvinte, și conservă graiurile melle în anima tu (1). 

„Mi sai părut d6ră, mie, strmanti căllătoriă în 

accâstă lume, şi celli mai micii dintre servitorii lui 
Domnegeă, mi sai părută quo mi-va fi forte folosi- 
torii de a scrie, cu adjutoriuli Domnului acceaa que 
amă afflată în căsţile sânţiloră Părinţi. Accestă lucru 
este forte necessariă slăbiciunei melle, si, realisân- 
du-lii adese-ori, voii adjută pucinei melle memorii. 

„Nu numai folosulii que voii trage dintr'acecstă 
carte mă determină a li-întreprinde, qui şi gfindirea 
la timpulă quare sbâră cu răpediciune, si facilitatea 
que mi-procură singurătatea în quare mi-amii fixati 
locuința mea. 'Timpulii! elli trage dup6 sine attâti de 
iute tote lucrurile omenesci! Nu trebue să i-răpimă 
noi quâte-va din momentele selle spre a le utilisă pen- 
tru vicța eternă? astădi mai alessă, quândă judecata 
lui Domnegeii quare se appropiă quere dela noi mai 
multă zel, și quândă artificiâsa subtilitate a nouilorii 
eretici ne impune oblegaţiunea de a ave mai multă gri- 
ge şi veghiare. 

„Unde voiă găsst ei mai multă înlesnire, pentru 
a scrie, dequâtă în accestii sati unde nu vine nequi- 
uă-dată scomotulu cetățilorii; dequâtii într'accestă mo- nastire, în accâstă tăcută locuinţă unde se affă qui- 
ne-va în starea que uă voiesce Psalmistulă: /ndelet- 
niciți-vă și vedeți gqud că sântă Domnegeiă (2). Acce- 
sta este unii avantagii allă vieţei cellei ndu& que eii amii îmbrăceişată. Quâtii-va timpă, am fostă smăci- nată în medloculiu v&rtejiuriloră triste și scâmbătârie 
alle vieţei lumene ; deră, in fine, prin inspiraţiunea lui Christos, m'amu refugiată în limanulă religiunei, quare DI II 

(1) Deut, XXXIII, 7; XXII, 17; III, i, (2) Psalm,, XLYV, 10.  



offeresce tuturorii ună asili attâtii de sigură. Acei 
ami depusii inspirațiunile vanitătei şi alle orgoliului, 
cauti să mi-facii pre Domnedeii favorabile prin sacri- 
ficiuli umilinţei, şi să eviti, nu numai naufragiulă 
vieţei presinte, qui și focurile seculului viitoră.« 

Iiecă quumiă Vincent expune raţiunea credinței 
catolice: 

„Adese ori (1), şi cu zelă şi sollicitudine, amă în- 
trebati pre bărbaţi eminenți în sciinţă şi în sânţeniă, 
quumă aşă pot6,' cu adjutoriulă unei regule generali, 
85 disting adderâruli credinţei catolice, de errorile 
eresiei. "Toţi mi-ai respunsi quă dequă, eii să ori- 
quare altulii, amii voi s6 descoperimii cursele eretici- 
loră, să evitămă errorile şi s6 conservămi credinţa 
nostră curată şi în tâtă întregimea sa, trebuesce, cu 
adjutorulă Domnului, să întărimă credinţa n6stră în 
două moduri: ântâiii prin autoritatea legei domnede- 
esci, și appoi prin tradiţiunea Bisericei catolice. 

„Mi-va dice pote quine-va: Fiindi-quă regula 
Scripturelorii este perfectă şi fiindă-qud este, prin ea 

însăși, mai multi dequâtă îndestullătâriă, pentru que 
sd 'i mai adaugemi autoritatea înțellegerei Bisericei ? 
Pentru-quă Scriptura, din causa profundimei selle, nu p6- 
te fi interpretată, de toți, întrunii modii identică. Cu- 
vintele selle sânti variatii înţellesse de unii şi de al- 

ţii, astă-felă înquâtă putemi dice: quâţi 6meni, attâ- 
tea sentimente. 

Alta este interpretarea lui Novatianu, alta a, lui 
Fotin, a lui Sabellii, a lui Donată, a lui Ariă, a lui 
Eunomiii, a lui Macedonii, a lui Apollinariă, a lui 

Priscillianu, a lui loviniană, a lui Pelagii, a luă Ce- 

lestiă şi in fine a lui Nestoriă. Este deră absolută 

  

(1) Vincent. Lirin., Comm,, $. 2.



mecessarii din causa accestoră grave și numerdse erori, de a interpretă cărţile profetice și apostolice, 
după sensulă ecclesiasticii şi catolicii; si în ensăși Bi” 
serica, catolică, trebue sd avemi uă grige extremă de 
a nu ne lipi dequâtă de ceaa-que sai credutii în toti 
loculă, totă-de-una şi de cotră topi.“ 

Acesta este, într'adevării, singura regulă que 
este resonabil să uă urmămi în examinarea addeve- 
ruriloră chreștine ; singura quare pote fi în raportă cu 
natura chrestinismului.  Dogumele chreştine  fiindu-ne 
date de cătră ânsuși Dumnedei, nu pote quine-va în- 
vederată la casă de îndouiclă, dequâtă să şi-facă ac- 
cestă questiune de faptu: Cutare dogmă  fostu-at ea revelată de Domnegei? Și nu pote resolve acecstă questiune dequâtii prin mărturia sântelorii Seripture Quari conţină cuvântul domnegeescii, sti prin măr- turia universală şi permaninte a Bisericei. Quândii, cu ajutoriuli unei assemenea mărturii, noi urmărim uă dogmă până în timpurile apostolice, trebue necessa- riamente să conchidemi qud ea aii fostă totă-de-una privită în societatea chrestină qua revelată, şi qud ca, ( societatea chreştină ) au priimitii-uă dela domnedee- sculă sei fundatoriă. 

După que ai expusi cu chiaritate quo mărturia sântei Scripture, interpretată prin tradiţiunea, catolică, este raţiunea, credinței ndstre Și singura, regulă de ur- mată pentru a nu căd€ în errore, Vincent demonstre- dă quă totă-de-una, în Biserică, sai urmati ace6- stă regulă, în condamnarea ereticilori. Ella face să se v6dă autoritatea Biserici, neinventândiă nequi-uă dogmă nduă ; Pădindă cu scrupulositate depositulii que i-aă încredințatu IC; mulțănnindu-se de a defini, cu chiaritate credinţa sa, de a formulă credinta univer- sală. Uă găssesce la lucru în condemnaţiunea lui Do- 
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nată, a lui Arii, șia Rebotezătorilorii; și probegă quă 
în aftoră de regula catolică, nu pâte quine-va, dequâtii 
50 cadă în errdre. Sciinţa chiară nu pote garantă, 
(contra errorei); asșă Nestorii, Fotin, Apollinariu în- 
vingutoriulii lui Porfyrii, eraă bărbaţi însemnați și 
aiiii devenitii cu tote accestea eretici; așşă 'Tertullia- 
nu şi Origenu, două genii puternice, aiăii perdută ve- 
chia credință, pentru-quă s'aă depărtată de tradiţiunea- 
catolică. 

Exemplulă accestorii mari bărbaţi, quari aăă ră- 
tâcită, nu trebue să fiă pentru noi uă tentațiune. Dom- 
nedeă aii permisă, adauge Vincent, qua ci să se în- 
şclle, pentru a ne face să înţellegemi quâtu de multi 
trebue să fimii credincioși accestei regule în aftoră, 
de quare nu este dequâtii încurcătură şi errâre. Spri- 
jiniți pre ca, addeverații chrestini sfântă în pace, sfintă 
fermi în I.-C.; cei-l-alți, din contra, semănă cu paiele 
uşidre, purtate după placulă vânturilor. 

„Quâti este de deplorabilă starea lori, strigă 
Vincent (1); quâte grigi, quâte furtune nu i-turbură! 
Accumii impinşi după placulă vântului impetuosă allii 
errorei, accumii respinşi în appoi cu putere, ei se is- 
hbescă și se sfăramă qua nesque valuri protivnice. 
Astăgi, cu uă temerariă și străină presumpţiune, ei a- 
doptă lucruri nesigure; mâne, suptii impressiunea u- 
nei neîncrederi nebune, refusă de a crede totii ceaa- 
que este mai siguri. Ei nu sciii încâtrăti s6 appu- 
ce, pre que drumii să se întârquă, de que trebue să se 
interessede. stă să fugă, que trebue să admittă sci să 
lapede. 

„Accestă nefericire a unei ânime quare se îndo-. 
uiesce şi hesită între addevării şi errore trebue să fiă, 

N 

(D Vincent, Lirin., Comm., $ 20,



pentru ei, unii remediă alli domnedceseci milostiviri, 
dequd ai pugină înțelepciune.  Dequă, în afforă de 
limanulă assigurată all credinței catolice, ci sântă 
turburaţi, resturnaţi, apprâpe înghiţiți de furtunele gân- 
durilorii lori, accesta este pentru qua ei so destindă 
pândele orgoliului, que cu imprudență le întinsesse 
înaintea vânturilori innovaţiunilorii; qua să scape în a- 
silulă assigurată que le offeresce buna şi dulcea lori 
mamă; qua să verse (dintr'Enşii) valurile turbură şi a- 
mari alle errorei, pentru a bg apele viui şi curate alle 
addevărului; pentru qua să se desveţe cu totul de 
ceaa-que râii învățasse, și qua, în doctrina Bisericei, 
sd se mulțănnâscă de a înțellege acceaa-que pâte fi înțellessă, și s6 ercdă acceaa-que covârșesce puterea intelligenței. 

» Quândi refiectedă la, accestea (1), mă înspăi- mântii totii-de-una cu totul de nebunia unoră &meni, de nepietatea lori, de passiunea loră pentru errâre, quare i-face a nu se mulţămi cu uă regulă de cre- dinţă dată şi priimită din antiquitate; a căută fără în- cetare lucru noii, a voi totă de u 
scâmbe, s0 scadă, în religiune. Quași quândii ea nu ar 
î ua doctrină cerescă, quaşi quândă nu ar fi de ad- junsti quă ai fostii revelată uă dată, quași quândi ar fi uă, instătuțiune omen€scă quare war pot6 adjunge la perfecțiunea sa deguâtu prin reforme şi correcțiuni continue. 

: 
4 : . me e pt a sep 

resci qua să fiă anula şi unul f qui Christos? Do- 
, > ȘI unul forte mare. Pote-va 

de vrăjmaşiă allă lui Domne- 
entru a lu-împedică, pentru a 

na sd adauge, sd 

(1) Vincent, Lizin, C 2) id, g og, 7 OM 821.
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lu-opri? Dero trebue qua accesta să fiă uni addevt- 
rată progressii şi nu uă scâbare. Ceaa-que consti- 
tue progressulă unui lucru Gre-quare, este qua ellii 

să crescă în ellii 6nsuși şi fără a şi-scâmbă essența. 
Ceaa-que constitue scâmbarea sa, este qua elli să 

t€că dintr'uă natură întwalta. 95 crescă dâră şi cu 
forță şi vigore, intelligența, sciinţa, înţelepciunea fiă- 
quăruia și a tuturorii, a individului quași a Bisericei; 
sd crâscă în raporti cu etăţile și cu seculile, deră să 
nu €ssă din fiinţa lori; totii de una dogma să fiă ac- 

ceaași, sensulii dogmei să nu și-scâmbe natura. 
„Progressuli religiosă în sufflete trebue să se 

modelede după allă corpuriloră, quari, mărindu-se cu 
annii, rămânii cu tote accestea accelleași. Este uă dif- 
ferență immensă între florea tinereței şi maturitatea 
bătrâneţei. Cu tâte accestea acceia quari astădi sfântă 
bătrâni, sfintă acceiaşi quari fură uă-dinidră tineri; și 

accellași omi scâmbându-şi starea și modulii de exi- 
stență, și-conservă totii-de-una propria sa natură, re- 

mâne acceaași personă. 
„Să urmege şi religiunea accelleaşi legi de pro- 

gressii; cu annii ea să devină mai forte, ză se desvol- 

te cu timpul, să se mărâscă cu etatea, derd să se 
mânţină curată şi nepătată, să rămână în plină şi per- 

fectă possessiune a tutorii părţilorii sclle quari i-sântă 

qua membre şi simțuri, sd nu sufere nequi-uă scâm- 

bare, să nu pârdă nemica din natura sa, so nu îngă- 

duiâscă mnequi-uă variaţiane în doctrina sa. Părinții 

nostri ai semănată în Biserică grâul curată all 

credinţei; cultura, să dâe accestei seminţe uă n6uă fru- 

moseţă, deră să nu î-scâmbămii spegia; trandafirii sen- 

sului catolicii să nu devină măceşi și spini; nequi- 

uădinicră, în accestă raiă spirituală, neghina și plau- 
tele veninse să nu 6ssă din rădteinele balsamului și



eynnamomului! Semânţa que Sai semânată de părinții. nostri, trebue să uă cultivămii. să uă întreținemiă, trebue qua, prin îngrigirile nostre, să înflorescă, să erâscă și sd adjungă la maturitatea sa. Iiste permisii de a în- grigi, de a lustrui, de a pill cu timpuli acceste dog- me antique alle unei filosofii quare ne ui venită din Ceră; deră este opriti de a le scâmbă, de a le trun- chiă, de a le mutili. S5 le încongiurămii de eviden- dență, de lumină, de chiaritate, dero s6 şi-păstrede plenitudinea loră, întregi mea lori, essența lori, Dequă uă dată 'şi-va permitte quine-va uă fraudă impiă, mă cutremuri de perieululi în quare va deveni religiu- nea. Uă parte Ore-quare din dogma catolică lăpedată, se va lăpădă uă alta, pre urmă uă alta si âncă alta, Şi numai dequâti una qua acecsta va fi lucra licită și obicinultă. Deră, lăpedândă unele după altele tote Părţile, unde vomă adjunge în fine? La a lăpedă totula,. „De altă parte, dequă în dogmele vechi se am- mestecă opiniuni nduă, în lucrurile sacre lucruri pro- fane, se întellegre qu5, neappărată, se va stabili obi- ceiulii general de a nu lăssă nemica, în Biserică, in- tactii, inviolabil, întregii, curată. Nu vomit mai av6 deguâtii ună locă murdari (cloaca) de evrori roșşiu- n6se şi impii, în locui de unii sanctuariii alui unui casti şi curată addevăriă. 
»Biserica luj Christos, Păditoriă vigilantă şi în- rigitâriă a dogmeloră que i sau încredinţatii, nu scâmbă într'Ensele nemiea, nu scade nemica, nu adau- se nemica; ea nu trunchi€gă lucrurile necessarie, nu 

introduce netrebuinci6se; ea nu lassă s5 se pcrâă ne- 
mica din que este all ej Şi nu usurpă, nemica dinte. 
allă altuia. Fa Și-pune tâtă grigea a conservă cu în- 
țellepeiune Jucrurile Vechie, a fasonă Și a lustruit ceaa_ 
que uădiniâră S'aii începută Și S'aii însemnată (Ebau-.
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cl6); a consolidă și a întări ceaa-que sati exprimată 
și Sai limpedită; a pădt ceaa-que saii confirmată și 
Sau definitii. Quare fă scopul silinţeloră selle în 8y- 
n6de? De a face sd se crcdă cu mal multă fermitate 
acceaa-que mai inainte fusesse predicatii cu mal mul, 
tă lincţă; de a face să se venerede cu mat multă gri- 
ge ceaa-que deji eră obicctulă unei vencrațiunI ne- 
contestate.  Uniculi scopii que Biserica, turburată de 
novităţile ereticilori, şi-aii propusi în decretele 8yn6- 
delorii selle, ati fostă de a transmitte prin serissi po- 
sterităţei acceaa-que ca priimisse dela cei vechi prin 
singura tradițiune, coprindendiă multe lucruri în puqi- 
ne cuvinte, şi arrettândă suptii ună nume noii uni 
adevării quare nu crâ noiiii; și aceeata, pentru a ad- 
jută inteligenţa.“ 

După uă exortaţiune patetică a cvită ori-que nou- 
tate profană (1), a pădi cu fidelitate deposituli sacru 
allă addev&ruriloră que ni le dede I.-C, a fugi de 
profeţii cei minciunoși quari vinii la noi îmbrăceaţi în 
pelli de oii şi cu ună exterior hypocrită, Vincent ter- 
mină primulu sei avertismentu dându-ne medlocele de 
a eviti cursele loră. Pentra addevtrurile definite, tre- 
Due să se ţină fiă-quare cu scrupulositate în deciaiu- 
nile syn6deloră universali alle Bisericei catolice; pen- 
tru questiunile âncă nedefinite, în sentimentul com- 
muni allă Părinţiloră quari adi morită în credință. 
Părinţii sântă, într'addeveră, cel mai siguri marturi al 
credinţei din timpulă loră, şi, urmânda sentimentală 
lorii unanimă, nu se pâte neminea depărtă de addevt 
rulii catolică. 

In allâ douile avertismentii (2), din quare no! nu 
mai avemii dequâtă ună resumati, Vincent avcă de scop 

  

() Vincent. Lirin., Coma. $ 24 usque ad 50. 
12. Ibid.. $ 20 asque ad fine.
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să demonstrede qu5 Biserica, în condamnaţiunea lui 

Nestoriă, la Efesti, ait urinatii regula de credinţă expli- 

cată în primulă avertismentii. 

In accestă operă, Vincent din Lerini nequi mă- 
cari mai menţionată Biserica Romei. Noi întrebămă 

pre totă omuli de bună credinţă: poteă ellii să nu 
vorbescă de autoritatea doctrinale a episcopului ac- 

cestei Biserice, dequă ellă ar fi possedatiă-uă? Dequd 

accestiă episcopii ar fi fostă priviti, în secululi allii 
quinquile, qua centru de unitate, interpretulă infalli- 

bil allă doctrinei, ecoulă cuvântului domnegeesciă, șt- 
ful Bisericelori şi alli synodelorii, ar fi pădit Vin- 
cent din Lerini în privinţa sa uă tăcere attâtii de 

absolută ? 

Na numai aceâstă tăcere equivalegă cu nă negpa- 

ţiune, d€ră tote desvoltările date de învăţatuli şi pro- 
fundulă serietori sfântă combaterea peremptoriă a tu- 
toră systemeloră în privința prerogativeloră papalită- 
ţei, în raportă cu doctrina. „Unica surginte a addevă- 
rului, dice elli, este cuvântul lui Domnedeii, scrissi 
s6ă conservati prin tradiţiune; unicul megdlocă, de a 
fi (gquine-va) în addevărulii revelații, este de a fi în 
communiune de credinţă cu tote Bisericele apostolice.“ 
Ellă ncgă existenţa a ori-que altă regulă catolică. 

Que devine autoritatea doctrinală a papei s6i a 
episcopilorii cutărei ori cutărei epoce în presenţa ac- 
cestui înv&țământă attâtă de precis? Ua singură au- 
toritate existe, a, Bisericei întrege professândă credin- 
ţa sa din vremea apostolilorii. 

Potemii deră să resumemi astiă-felii doctrina Qe- 
cidentelui chrestină, în cursulă primelor 
cule, în privinţa Bisericei: 

| l-ii Nu este în Biserică de 
Pisvopati, 

i guinqui se- 

Quâti ună singurii «- 
după quumii nu fâ la începută dequâtii
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unii singurii apostolatii; ellii este accellaşi în toți e- 
piscopii, şi este possedatii în modi solidarii de cătră 
toți, foră distincţiune; 

2-le Preguumii apostolii possedară uă singură și 
unică demnitate scă autoritate; aşșă, toți episcopii pos- 
sedă uă singură şi unică demnitate să autoritate; 

3-le Nequi-unii episcopi în particulariii nu pos- 

sedă prerogativă - divină assupra cellorii-l-alţi episcopi; 

4-le Unitatea episcopatului este semnulă unită- 

ței Bisericci; 
5-le Numai singură Biserica conservă în modă 

infallibil addevă&rurile que i saă încredinţatii dintru înce- 

putii prin predicaţiunile și prin scrierile apostolice ; 

G-le Episcopii nu ai dequâtă detoria de a ve- 

ghiă qua acceste addevăruri să nu fiă nequi-quumii 

alterate “în Bisericele que sfintii încredințate suprave- 

ghiărei lori; | 

d-le In syn6de, ei nu potii dequâtii să constate 

credinţa totă de una admisă de Bisericele lorii re- 

spective ; | 

8-le Nequi-uă Biserică particulariă, cu attâtii 

mai multi nequi-unii episcopii, nu possede autoritate 

doctrinală; 

9-le Singura condiţiune pentru a fi membru allii 

Bisericei catolice, este de a fi în împărtăşire cu tâte 

Bisericele apostolesci quari n'aitii introdussă înnouiri 

în doctrină. 

Ami pote cit, în affră de cei trei scrietoră alle 

quăroră operi le ami examinată, uni mare numeri 

de texte în sprijinul accestori n6uă affirmaţiuni; ami 

pot€ de assemenea sd combatemii asserțiunile teolo- 

giloră romani quari ai abusati de textele isolate al- 

le unor autori în favârea. systemului papal. Dâră ni 

ge pare quă este mai bine să ne ţinemii în ceaa-que
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amii stabiliti după opere în quari serietori de uă orto- 

doxiă și de uniti meriti necontestati aveail intenţiunea 

de a trată ca professo questiunile Bisericei, episcopa- 
tului și autorităţei doctrinali. 

Accâstă doctrină vechiă a Bisericeloră occiden- 
tali, este ea acceaa pre quare uă professcdă, astăi Bi- 
serica romană? 

Nu. Ea professcdă una cu totul contrariă. 
In presența înv&tământului Bisericelori occiden- 

tali în cursulă primelor secule, trebue să punemiă în- 
Veţământulă Bisericei romane, spre a probă, întrunii 
modii incontestabile, quă este între celle due doctri- 
ne uă differență, essențială. 

Doctrina Bisericei Romane nu ati adjunsii de-uă- 
dată la graduli de desvoltare în quare uă vedemii a- stădi. Din secululă allă nduzle întelnimi, în istoriă, pretensiunile episcopului Romei la autoritate univer- sală în Biserică.  Accesti seculă pote dcâră fi consi= deratii qua epoca fundaţiunei papalităţei. 

Deră, qnândă episcopulă Romei formulă pentru ântâiaşi dată pretensiunile selle, nu uă dede qua ună innovaţiune autoritatea que 'și-attribuii; ellă încercă, chiară de a probă quo acestă autoritate eră ună drepti, quare fusesse toti de una și pretotindene recunnoscută. Ellă reeșși să impună, accestă doctrină Bisericelorii occidentali prin trei megldce principali: cellă d'ântâiu fă fabricaţiunea Gre-quăroriă documente pre quari le dede qua antique, și quari fură priimite qua attari în Oecidinte, cufundatiă attunei întruă ignoranță apprope completă, despre addevăratele monumente istorice; allă douile fă falsificațiunea  textelorii accellora dintre ac- ceste monumente Quari erai attunci cunnoscute; allă treile fâ uă interpretaţiune fantasistă a numerâseloră
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texte pentru quari nu "i mai dai (quine va) ostentla 
de a le falsifică, materialimente. 

Astiăi-felă se vea ceșșindi, în evulă medii, din 
atelierele de copişti quari, mai tâte, nu existat de- 
quâti în monastiri, Ialsele Decretali, copii alterate 
după operile Părinţiloră Bisericci; tratate teologice în 
quari nu se ţincă nequi-ună compti de sensulă tra- 
daţional ali Scriptureloriă. 

In primele secule, Părinţii Bisericii netemându- 
se de abusulit que sar face mai târdfăă de operile 
lori, daaui sântului Petru laudele que meritaă credința 
și zeluli sei; ci li-numiaă cellă d'ântăit dintre a- 
postoli; observaii qud lisus Christos avussesse pen: 
tru ellă unii felii de preferință în mar multe occa- 
siuni; commentaii, întrunit modă oratorică, unele texte 
evangelice în quari cellă dântâiă dintre apostoli pă- 
re onoratii întruni modă excepţional. 

Se găsscaeii texte de felulti accesta în Origene, 
Tertullianu, sântulă Cypriană, sântulă Basiliă allă Ce- 
sarici, sântulii Gregoriii alui Nazianzei, sântulă Ila- 
rii de Poitiers (Pictavianali), sântulă Gregorid allă 
Nissei, sântulă Ambrosiii, sântulii Ioan Chrysostomă, 
sânţituli Augustină, sântulă Icon şi alţi Pârinţi. 

Deră accesati venerabili gcrietori, exaltândă pre 
sântalii Petru, nu se gândiai qud laudele lorâ vor fi 
întorse dela subicetulă que aveaă în vedere şi appli- 
cate Episcopului Romei. “Trebui opera teologiloră ro- 
mani.  încependii din secululă alla nducle, 88 viiă şi 
s6 facă cuvinteloră lori acecată transformaţiune, suptă 
influenţa şi direcţiunea episcopilor Rome. 

Prin que medluce adjunseră el la accesati scopa? 
affirmândiă qud episcopul Tomei eră anccesorele sân- 

tului Petru, quare fundândă Biserica romană, i-ar fi
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fostă primului (ei) episcopii, şi ar fi transmisii prero- 
gativele selle primului păstorii allă accestei Biserice. 

Se presuppuse deră mai ântâiă qud sântuli Pe- 
tru fussesse episcopii allă Romei. Se grăbiră de ă 

adună tâte probele qus primulii apostoliloră venisse la, 

Roma. De unde se conchise qud ellii fusesse episcopi 
allu accestui orașii. Deducţiunea nu eră rigurosă; dâră 
fă priimită, şi numai dequâtii se priimi de assemenea 
fără dificultate episcopatul de d6u&-deci și quinqui de 
anni, în ciuda chiară a sântei Seripture şi în ciuda, 
monumenteloră istorice cellori mai sigure. 

Ignoranţa de istoria ecelesiastică, lipsa absolută 
de critică, mișcarea que Biserica Romei imprimaă Oe- 
cidintelui, totuli favorisaă desvoltarea acecestorit dâuă 
mari errori quari fură basa papalităţei: 

l-ii Sântuli Petru, ântâiului apostolilori, fâ epi- 
scopi allii Romei; 

2-le Eli lăssă successorelui seu prerogative- 
le excepționali cu quari fusesse investiti de Iisus 
Christos. 

Asti-felu : exagerațiunea în sensuli prerogative- 
lori sântului Petru, și în textele Seripturelorii şi alle Părinţiloră quari le au menţionatiă ; 

Palsificaţiunea sensului accestoriă texte, applicân- du-le episcopului Romei; 
Errdrea, istorică Quare fa 

mul episcopi allă Romei; 
Sofisma în virtutea quăr 

udresate persâneă 
buiai să tr 

ce din sântulu Petru pri- 

eia se face, din laudele A a 
. sântului Petru, prerogative quari tre- ecă la altele (pers6ne) qua uă successiune. 

ă qua probe în sprijinuli au- » adăugândă la dEnsele, pre-
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quumi ami dissu, fabricaţiunea de false documente 
și falsificațiunea texteloră. 

Se făcură, chiară în plini cvulă media, proteataţi= 
ţiuni contra operei papali, în Oecidente, fâră a aocoti 

marea și constanta protestaţiune a Orientelui chre- 
stinii; dâră protestaţiunile oceidentali fură absorbite 
în opiniunea admisă apprope universal; si quândă, la 
aurora renascerei, quâți-va bărbaţi instruiți ne afflară 

în facia marei crrori papale, ci nu îndrăsniră 86 uă 
attace de a dreptulă; ci se allipiră pre longă uâ ny- 
stemă intermediariă pre quare uă considera quo va 

pot€ dă satisfacţiune sciinței foră a lovi pr6 multă 
prejudigiulă în genere priimită. 

Celli dMântâiă quare formulă acceată aystemi îi 
tmună modă expliciti fă cardinalulă de Cusa, în car- 
tea sa Despre Concordanfa catolică. [ate de obser- 
vatii qud accestă cardinal înveţă la Roma ayatemulă 
scă, în secululă allu quinqui-spră-qecele, şi ac buc- 
curâ de cea mai înaltă reputațiune de sâuţeniă. Mâr- 
turia sa possede derâ cea mal mare valre. Dir, cell 
învețaă l-ifi qud Ântâictatea unui episcopi în Biserică 
cră de dreptă divin; 2-le quo ca fuscase dată sân- 
tului Petru. 

Prin accesate dout afirmaţiuni, clln făceă concea- 
siuni errorel admise pre quarea n'ar fi potută îndrâx- 
ni 80 uă attace de a dreptul. ENA priimiă aca pă- 
res quo affeci€gA de a interpretă aânta Scriptură du- 
po quam cră obiceiulA de a uă interprelă la Roma; 

deră, în accellaşi timpi, nu voiă sd conteateye docu- 
mentele iatorice quari probeJă quo Ântâictatea cpiscoe 
pului Romei nu are dequftă uă origine ccelcaiaslică. 

EIa adăugzeă deră: 1-id qud Antâictatea, la mârtea sân- 

tului Petru, ad trecolA la liscrică quare avcă drepiald 
de a uă conferi cui ar vof şi În condițianile que ar



decide; 2-le qud ea ai accordatu-uă episcopului Ro- 
mei; 3-le qud dequd accestii episcopii sar face ne- 
demnă de dânsa, ea ar pote-uă conferi ori-quărui altă 
episcopii pre quare și lu-ar alege. 

După accestii systemii, este evidente (ud episco- 
pulii Romei war possede întâietatea dequâtii din drepti 
ecclesiastică, şi qud elli nu sar buecură dequâtă de 
prerogative accordate ântâictăței de Biserică. 

Cardinalulă de Cusa avâ discipli. In Francia, în 
secululii .allă șesse-spră-decele, doctrina sa eră în Oe- 
neral admisă; Dominică de Soto uă învâțaă în Ispa- 
nia; şi cardinalulă d'Ailly este de accordă assupră ac- 
cestui puneti cu doctulii Fauchet, (1) 

Roma erâ forte depante de a condamnă accestii 
bătrâni gallicanismă quare, qua să dicemi asșă, lu- 
assse nascere în sinuli seu. Deră numai dequâtă ap- 
părură esuiţii quari “și-făcură uă datorită din a syste- 
matisă doctrina pre quare papalitatea cercasse să uă 
desvolte în cursul evului medii, și de a i-dă appa- 
rențe scientifice prequumii şi uă mască de catolicitate. 

Bellurmin pâte fi consideratii qua fundatorulii pa- pismului moderni; elli este quare puse principie!e alle quăroră consequințe practice sai manifestată în dillele nstre, în Syllabus şi în Dceretele conciliului din Vaticanu. 'Toţi iesuiţii ati venită în adjutoriulă părintelui lori Bellarmin, seu prin opere scrisse în accellaşi sensă, sei prin învățământulă scolarii. Neîncetatii practicată de papalitate, doctrina, iesuitică cuqueri numeroși şi puternici adepți, şi gallicanismulă, din secululă allă Ș€pte-spre-decele, fă oblegată de a se modifică pentru a înlătură uă scissiune cu Roma. 
ÎI 

(D Pet. de Aliaco, ap. Gerson; t, l-er; Fauchet. Traitg des libertes de L'Eglise gallicane. 
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Attunci Bossuet încercă uni compromisii între vechiului gallicanismi și papismulă iesuițiloră. Eli priimi, în principiă, quă papa possede ântâietatea din dreptă divină, deră adausse quă prerogativele acce- stei ântâictăţi trebue să fiă exercitate în unire cu e- piscopatulă şi în limitile fixate de legile ecelesiastice. 
Papalitatea nu condamnă accestiă systemă; ea în- 

țellegei quă printrânsulă nu se făceă deguâti unu 
passii înainte cătră doctrina iesuitică; quă ellă eră ne- 
logicii, şi quă nu va țin€ peptă multă vreme înaintea 
acțiunei neîncetate, energice a iesuiţiloră, în sinuli 
Bisericei romane. Bossuet aves pr6 multă genii pen- 
tru a nu înţellege incoherenţa unui systemii în quare 
uă autoritate divină, possedată din dreptă divină, de 
COtră anală singură, eră subordinată la inferiori şi 
la legi ecclesiastice. Derăd elli credeă să adducă pre 
Roma, prin concessiuni, qua s6 renunţe la nesque pre- 
tensiuni exagerate; ellă credes quă a d6ua propuse- 
țiune a systemului sei va annullă pre cea d'ântâii. 
Contrariulă se întâmplă. 

Gallicanismuli lui Bossuet şi allă adunărei gal- 
licane din 1682 căgâ puţinii quâte pucini din con- 
cessiuni în concessiuni până la accela allă D. Frays- 
sinous și ali cardinalului de Bausset, pentru a ad- 
Jjunge in fine la allă D.D. Maret, Gratry şi Dupan- 
loup. Invăţământulă şi acţiunea iesuițiloriă formasse 
uă massă papistă pentru quare ori-que doctrină tre- 
buiă să dispară înaintea doctrinei papei a totii putin- 
te și infallibil. Accâstă massă ineptă şi fanatică în 
ignoranța sa au devenită attâti de putinte, în Biseri- 
ca romană, înguâtă aii impusii voinţa sa episcopilori, 
în presența şi cu consimţimântulă quărora Piu IX ai 
formulatii şi promulgată qua attâtea dogme divine, tâte 
Dunetele doctrinei iesuitice.
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pal& quare consiste întru aceeaa qud episcopii sântă 
toți de uă potrivă ecourile credinței Bisericelorii lori 
respective, în așșă gradii quă Biserica vorbesce printr'- 
Enșii; all 4-le la natura unităței quare consiste în u- 
niunea permaninte și universal în credințe. 

Se pote gice quă, prin nouile selle doctrine, pa- 
palitatea ncgă regula catolică a, credinței; autoritatea 
Bisericei; caracteriele essenţiali alle episcopatului, de- 
sordincdă Biserica întregă; lapădă domnegedsca ci 
constituțiune. 

Attare este prima sa eresfă,



A DOUA ERESIĂ A PAPALITĂȚEI 
Ssă 

Doctrina Sa în privinţa Treimei. 

Accâstă eresiă este relativă la dogma sântei Tre- 
imi. Nimenea nu contestedă quă, în Biserica romană, 
sati adaussii în symbolulii dela Nicea, după cuvintele: 
guare din Tatălă purcede, accestea: și dela Piiulă. 

Coprindă acceste cuvinte ună erestă formală, ade- 
qu5 uă doctrină oppusă accelleia gquare ai fostă ad- 
misă dela începutulă Bisericei? este addevărată quă 
doctrina romană este uă errdre destructivă a dogmei 
Treimei? Dequd este aşșă, accâstă errdre va formă, 
uă eresiă de quare papalitatea va fi principalimente 
responsabilă. 

Noi recunndscemii quă adaussuliă în symbol sai 
făcutii mai ântâiă în Ispania în secululă allă VII-le; 
quă Biserica Franciei lucrâ, cu activitate la propaga- 

țiunea sa în secululă allă VIII-le; quă papa Leon 

allă III-le se oppuse adaussului. Dâră nu este mai 
puginii addevăratii quă, apprâpe după uni secului, pa- 

pălitatea admise accestă adaussii și exemplulă seă 
lă-consacrâ, pentru întregulii Occidinte. 

Accestea sfinti fapte istorice assupra quărora noi 

navem să ne întindemii, qudqui elle nu sântă con- 
testate de nequi-unii teologii seriosi. | 

Argumentul principal de quare sai servitii pen- 
tru a scusă adaussulii făcută în symbol, este qu5 cu-
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vintele fihogue nu exprimă dequâtii vechia credință, şi 

quă, în tâte timpurile, Bisericele particulari sai buc- 

curatii de dreptulă de a completă symbolulu. 

Symboluli primitivă, dică teologii latini, şi mai 

alessă P. Perrone, ai priimită aduussuri în diverse 

Biserice, foră qua pentru accâsta să se fi ruptă unitatea 
între acceste Biserice (1). Biserica romană ati putută 
deră să adauge în symboluli dela Nicea filioryue foră 
qua Grecii să aibă resonii de a reclamă. 

Accestă raționamentii este falsi din tote puncte- 
le de vedere. Mai ântâiă, nu ai fostă ună symbolă 
primitivă cu uă fourmulă admisă universal. Fiă-quare 
Biserică principală și-aveă symbolulu seu; în tote sym- 
bolele sântă expimate accelleași doctrine fundamen- 
tali alle chrestinismului, și difterinţele que există în- 
tre elle, în expressiuni, nu alterâdă nequi-quumă fon- 
duli doctrinei quare eră accellași în tote Bisericele. 

Este deră falsi de a dice quă ună symbolă pri- 
mitivii universal admisi au fostă modificată în nes- 
quari puncte secundari în unele Biserice particularie. 

Attunci chiară quândi aecestii faptu ar fi adde- 
veratii, adaussulă lui iliogue nu ar îi mai pucinii ne- 
legitimi pentru dou& cuvinte: mai ântâiu ellii sai fă- 
eută contra unei opriri formale a synodului ecumenici dela Efesii quare ati decretaţă qua s0 nu adauge nimenea nemica în symboluli astu-felii prequumi se priimisse în timpulă sei; mai multă, pentru-quă accesti ada- ussii coprinde uă gravă errâre. 

Foră îndouiclă, în casulă în quare uă eresiă nduă ar Quere uă nduă attestațiune a, credinţei constante a Bisericei, ună synodii ecumenici ar ave dreptul de & inseră în symbolă cuvintele necessarie professiunei 
PN 

- “(0 Perron. 'Fract. de Trinit, e. V, proposit, 2.
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exacte și explicite a vechei credințe. Deră nu este 
astii-felii casuli adaussului cuvinteloră filioque intro- 
dusse în symbol de uă Biserică particulariă, acceaa, 
a Ispaniei, quare nu aveă pentru aceâsta nequi-uă au- 
toritate.  Dequs Biserica Franciei s'aii pronunțată în 
urmă pentru accellași adaussă, şi dequă, în fine, Ro- 
ma consimți a lu-admitte după mai bine de uni se- 

culă de hesitaţiune și trasse în errdre restulă Bise- 
riceloră occidentali, tote accestea nu formedă vocea 
Bisericei universale constatândă credința sa antiquă. 

Adaussuli fiindă exclusivă occidental este prin acceaa 
chiarii nelegitimi și constitue uă violare flagrantă a 
unei legi emanândii dela chiară autoritatea Bisericei 
prin organul synedului ecumenică dela Efes. 

Adaussulă cuvinteloră fiiogue în symbolă este 
cu attâtă mai nelegitimi cu quâti elle coprindiă uă 

errore destructivă a dogmei Treimei, dogmă quare 

formedă basa christianismului. 
De quândiă, în Occidinte aiiii admisi adaussuliă, 

se forțară de a probă quă doctrina exprimată printr- 
ânsulii este doctrina primeloriă secule și a tâtei Bise- 
sicei primitive. Citară texte numerâse pre quari avu- 

vă grigea de a le interpretă întruni sensii favorabile 

tesei que voiaii a susţine. 
Acceste texte poti fi classate în trei categorii: 

elle Vântâii sfinti absolută năseocite; celle de allii 

douile sfinti essenţial alterate; celle de allă treile 

sfinti reii interpretate. 
Uniă învețatii teologii, Zoernicaw, aii consacratii 

viţa sa cercetărei tutori textelorii relative la acc6- 

stă discusiune. Resultatulii cercetărilorii selle aă fostă 

guă Biserica, orientală are dreptate; quă Bisericele 

occidentali nu se poteaii pune mai pre susiă de an- 

tiqua tradiţiune. Accestii resultati lu-condusse la ună



altul: la allă verităţei Bisericei orientali în quarea 
intră, după que ati abjuratii errorile protestantismului, 

Nu ne vomit appucă de sigură să refacemiă lu- 

crarea lui Zoernicaw. Drd este necessariii, pentru 
a convinge papalitatea de eresiă în privința dogmei 

Treimei, de a constată quare aii fostă doctrina anti- 
quă, şi quare este acceaa pre quare ea uă susţine 
astădi. 

Pentru a înțellege bine textele Părinţiloră de 

quari înspăimântători sai abusatii assupra accestei 
questiuni, trebue mai ântâii sd expunemii doctrina ge- 

nerală relativă la "Treime, dupd celle mai vechie mo- 

numente doctrinali alle Bisericei. Eccă-uă: 

In uniculă Domnedeii, sfintii trei persâne şi uă, 
singură ființă. Celle trei persâne ai dâră que-va 
commună și que-va, deosebiti. Ceaa-que este commună, 
e acceaa-que este fiinţial; ceaa-que este deosebită, e 
aceaa-que este personal; attributuli personal şi distin- 
ctivă allă Tatălui, este qud ellă e ati sâi princi- 
pi; attributulă personal şi distinctivă allii Fiiului, 
este qud elli e Fiii sci născută; attributulă perso- 
nal și distinctivă allă Sântului Duchiă, este quă elli 
purcede s6ă emună. 

Din quine purcede ellu? Sântulă Ioan, în Evan- 
gelia sa, dice positivii qud elli purcede din Tatălă 
(loann. XV, 26). Eli nu ar pot6 întvaddevără să 
purcedă din Fiiulă foră qua Fiiuli să fă Principi 
quași Tată li; dequă Fiiuli ar fi principiă întruni gradi 
ore-quare, ellii ar participă la attributuliă personal şi di- 
stinctivă all "Tatălui; pers6na, sa sar confunde cu a 
Tatălui, și dogma, treimică nu ar mai existe, pentru- 
Quo ea nu existe deguâtă cu condiţiunea qua. fiă- Quare attributii personal să remână deosebiti şi ne- communicabil. 

-
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Tâte textele Părinţilorii addusse de teologii la- 
tini şi de quari ei abuscdă nu se poti raportă, dequâti 
Ja ceaa-que este fiinţial în 'Treime; falsitatea, raţionă- 
mEntului lori consiste în acceaa quă ei le raportedă, 
cu adjutorulă sofismeloră subtili şi adesea, neînţellesse, 
la ceaa-que este personal, fără a voi să se convin- 
gă qud făctindi astă-feli ei afirmă quă toţi Părinţii, 
s6i ailii negată dogma fundamentală a chrestinismu- 
lui, scii attâta ati fostii lipsiţi de intelligenţă înquâtă 
ali susținută unii addevării pre quare lă-distrugeaă 
în realitate prin raţionamentele loră. 

Printre Părinţii Latini, accella de quare s'aă a- 
busatii mai multii și quare, trebue să uă recunâscemiă, 
daâ textele celle mai precise în favârea dogmei ro- 
mane, este fericituli Augustinii, episcopulă Hypponei. 
In Zratatele selle assupra sântuluă Ioan şi în 7ra- 
tatulă, despre Treime, ellă pare așșă de precisii în 
favârea purcederei din tatălă şi din fiiulă, înquâtă lu- 
ar luâ quine-va drepti uni appărătorii moderni allă 
accestei errori. Cu tâte accestea, într'ânsele nu este 
nemica, de felulii accesta, şi fericitul Augustinii 6nsuşi 
este quare ne uă attestă într'uă frasă pre quarea ap- 
perătorii errorei romane sai păditii cu totulă de a, 

uă cită, 

Dup que saii întinsă forte multă în privinţa re- 
laţiunilorii fiinfial; quari există între Tatălui, Fiiulu 

și Sântulu Ducbhii, doctulă scrietoriă se exprime astă- 
felii, la, finituli Tratatului sei despre „Dreime (1): 
„Sântuli Duchiă purcede din 'Tatăli principalimente 
(qua din principiul sei); ellu purcede şi dintr unuliă 

și dintwaltulii communamente (Nota traduc., adequă 

socotiti după relaţiunile fiinţiali). Dequă elli ar pur- 

(D Sânţit. August. De Trinit., Ş 47.
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cede din Fiiulă principalimente, li-am dice qud este 
fiiulă Tatălui şi alli Fiiului, pentru-quă ammendoui 
lu-ară fi născută, CEAA-QUE ESTE CU TOTULU 
IN CONTRA BUNULUI SIMPU. Sântulă Duchu 
nu Sai născutii dâră dintr'ammândoui, qui cell pur- 
cede dintrammândoui fiind spiritulă amwmândoura.* 

Citindă quine-va pre sânţitulă Augustinii, după 
que aii meditată accestă maximă, înțellege forte lămu- 
rită qu6 cuvântulă a purcede este luată de clli în 
d6uă sensuri: a 'și-av€ originea din şi a essi din. In 
primului sensă, este contrarii bunzluă simpă de a dice 
qud Sântulă Duchi purcede din Piiulă ; în all doui- 
le sensă, Sântulă Duchii vine din Tatălă în Piiulă 
quare lii-trămitte în aceâstă lume, lă-communică lumei. 

Sânţitulă Augustin susține acceste două doctrine 
quă principalămente (qua din principiulă sei) Sântulă 
Duchii nu purcede deguâtă din Tatălă; qud Fiiulă nu 
lă-are dequâtă din 'Tatălă (1). 

Ell. contragice astii-telă positivi doctrina roma- 
nă: quă Sântuli Duchă purcede din 'Tatălă şi din 
Fiiulu, qua dintrună principii unică; sâii prin Fiiulă, 
qua megloculii prin quare ellu ar fi lucrată. 

Comparândă quine-va şi appropiândă diversele 
texte alle sânţitului Augustinii relative la accellaşi su- 
biectă, vede fără nequi-uă difficultate quă nu saă po- 
îută face dintr'ânsulii ună părtinitoru alt errorei a- 
scunse supt filiogue deguâti interpretândă întruni 
sens erronati unii cuvântă pre quare ellii lă-înţelle- 
geă întruni sensi ortodoxii. 

Este uă îndonită expressiune, îi Părinţi, pentru a exprime relaţiunile Sântului Duchi cu Tatălă şi cu Fiiulă, Părinţii greci nu se servescii dequâtă de expres- 
a NI 

(D) Ibid, Tract, XCIX, în Ioann,, $ VI et seg.  
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siuni conforme cu alle Evangeliei (eeporâresthai, 'e0- 
porcvsis, 'ecpârevma), pentru a desemnă purcederea 
din 'Tatălă qua principiă allă Duchalu. Ei întrebuin- 
țedă alte cuvinte quari unu ati dequâtă sensulă de 
communicațiune pentru a însemnă acțiunea Fiiului 
trămittândă pre Duchulă pre quare lu-aveă dela Tatăl. 

Vomi probă accâsta în cursulii accestei lucrări, 
Toti aşşă este şi în părinţii Latini quari se ser- 

vescii d cuvintele Jons, spiratio, stă altele analoge 
pentru a dice quo Sântulă Duchă vine din Piiulă ; 
dcră quari păstrâdă cuvântulii processio pentru a ex-. 
prime actul eterni prin quare Duchulă purcede din 
Tatălă qua din principiulă seă. 

Vomii probă de assemenea și accesta. 
TOtă abilitatea teologiloră latini consiste în ac- 

ceaa qud ei interpretegdă în sensulii de purcedere e- 
ternă, tote cuvintele întrebuințate de Părinţi pentru a, 
exprime, s6ii relațiunea eternă şi fiinţială quare existe 
între Fiiuli și Sântulă Duchă, scă trămitterea ori 
missiunea Sântului Duchă prin Fiiuli. Prin medlo - 
culii accestei procedări ei aiii pututi revendică tra- 
dițiunea catolică quare i-condammnă în modă formal. 

După acceste considerațiuni generali, vomii intră 

în examinarea mai precisă a doctrinei Părinţitorii Bi- 

sericei, spre a constată quare aii fostii credința pri- 
mitivă, cu quarea în urmă noi vomii compară doctri- 
na romană. 

Mai înainte de a cită textele în guari Părinţii 

ai învățată, sci qua ecouri alle credinţei din tim- 
pulii loră, s6ă qua teologi, va fi bine să facemii cun- 

noscuti sensulii que eiauă attribuită textelorii Serip- 

turei, citate de Occidentali în sprijinulă opiniunei 

loră. Cu moduli accesta, vomii iuterpretă Scriptura



— 44 — 

cede din Fiiulă principalimente, lă-am dice qud este 
fiiuli Tatălui şi allu Fiiului, pentru-qud ammendoui 
lu-ară fi născutii, CEAA-QUE ESTE CU 'TOTULU 
IN CONTRA BUNULUI SIMŢU. Sântulă Duchiă 
nu sait născutii dâră dintr'ammândoui, quf el pur- 
cede dintr'ammândoui fiindi spiritulă ammândoura.“ 

Citindă quine-va pre sânţitulă Augustinii, după 
que aii meditatii acestă maximă, înțellege forte lămu- 
rită qud cuvântulă a purcede este luată de cell în 
d6uă sensuri: a 'și-av€ originea din şi a eșși din. In 
primulă sensii, este contrariă bunul simţă de a dice 
qu5 Sântulă Duchă purcede din Piiulă ; în allă doui- 
le sensă, Sântuli Duchă vine din Tatălă în Piiulă 
quare lă-trămitte în accâstă lume, lă-communică luwmei, 

Sânţitulă Augustină susţine acceste dout doctrine 
quă principalimente (qua din principiului sei) Sântulă 
Duchi nu purcede dequâtă din Tatălă; qud Fiiuli nu 
lă-are deguâtă din Tatăl (1). 

Elă contragice astă-felă positivă doctrina roma- 
nă: quă Sântuli Duchi purcede din 'Tatălă şi din 
Fiiuli, qua dintrună principiă unică; sâă prin Fiiulă, 
qua megioculi prin quare ellă ar fi lucrati. 

Comparândă quine-va şi appropiândă diversele 
texte alle sânţitului Augustinii relative la accellaşi su- 
biectii, vede fără negqui-uă difăcultate quă nu sait po- 
futi face dintr'6nsulii ună părtinitoră alu errorei a- 
scunse suptă filiogue deguâtu interpretândii întruni 
sensii erronatii ună cuvânt pre quare ellă liă-înţelle- 
geă întruni sens ortodoxă. 

Este uă îndouită expressiune, în Părinţi, pentru 
a exprime relaţiunile Sântului Duchi cu Tatălă şi cu 
Fiiuli. Părinţii greci nu se servescă dequâtii de expres- 
II 

(D 1Ibid. Tract, XCIS, în Ioann., $ VI et seg.



siuni conforme cu alle Evangeliei (ecporeresthai, 'ec- 
porevsis, 'ecporevma), pentru a desemnă purcederea, 
din "Tatălă qua principiă allă Duchului. Ei întrebuin- 
țedă alte cuvinte quari nu aăui dequâtă sensului de 
communicaţiune pentru a însemnă acţiunea Fiiului 
trămittendi pre Duchulă pre quare lu-aveă dela 'Tatălii. 

Vomi probă accâsta în cursulă aecestei lucrări, 
Totă aşșă este şi în părinţii Latini quari se ser- 

vesci da cuvintele fons, spiratio, scii altele analoge 
pentru a dice quă Sântulă Duchiă vine din Piiulă ; 
deră quari păstredă cuvântulă processio pentru a ex- 
prime actul eterni prin quare Duchulă purcede din 
Tatăl qua din principiulă sei. 

Vomi probă, de assemenea și aecâsta, 
TOtă abilitatea teologiloră latini consiste în ac- 

ceaa ud că interpretedă în sensulii de purcedere e- 
ternă, tote cuvintele întrebuințate de Părinţi pentru a 
exprime, sâi relaţiunea eternă şi fiinţial& quare existe 
între Fiiuli şi Sântuli Duchă, si trămitterea ori 
missiunea Sântului Duchă prin Fiiuli. Prin medlo- 
culi accestei procedări ei aăă pututi revendică tra- 
diţiunea catolică gquare i-condammnă în modă formal. 

După acceste considerațiuni generali, vomii întră, 
în examinarea mai precisă a doctrinei Părinţitoră Bi- 
sericei, spre a constată, quare ati fostă credința pri- 
mitivă, cu quarea în urmă noi vomi compară doctri- 
na romană. 

Mai înainte de a cită textele în quari Părinţii 
adi învățată, scă qua ecouri alle credinței din tim- 
pulă loră, s6ă qua teologi, va fi bine să facemă cun- 
noscutii sensulă que ei aiiă attribuită texteloră Serip- 
turei, citate de Occidentali în sprijinului opiniunei 
lorii. Cu modulă accesta, vomă iuterpretă Scriptura
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cede din Fiiulă principalimente, lă-am dice qud este 
fiiuli Tatălui şi alli Fiiului, pentru-qud ammendoui 
lu-ară fi născutii, CEAA-QUE ESTE CU 'TOTULU 
IN CONTRA BUNULUI SIMŢU. Sântulă Duchiă 
nu sait născută dâră dintrammândoui, qut cell pur- 
cede dintr'ammândoui fiindi spiritulă ammândoura.* 

Citindă quine-va pre sânţitulă Augustinii, după 
que aii meditată acestă maximă, înțellege forte lămu- 
rită qud cuvântulă a purcede este luată de cell în 
d6uă sensuri: a 'și-av€ originea din şi a eșși din. In 
primulă sensii, este contrariă Bbunulaă simţă de a dice 
qu5 Sântulă Duchă purcede din Piiulă ; în allă doui- 
le sensă, Sântuli Duchă vine din Tatălă în Piiulă 
quare lă-trămitte în accâstă lume, lă-communică luwmei, 

Sânţitulă Augustină susţine acceste dout doctrine 
quă principalimente (qua din principiulă sei) Sântulă 
Duchi nu purcede dequâtă din Tatălă; qud Fiiuli nu 
lă-are dequâti din 'Tatălu (1). 

Eli contragice astă-felă positivă doctrina roma- 
nă: quă Sântuli Duchi purcede din 'Latălă şi din 
Fiiuli, qua dintrună principiă unică; sâă prin Fiiulă, 
qua megioculi prin quare ellă ar fi lucrati. 

Comparândă quine-va şi appropiândă diversele 
texte alle sânţitului Augustinii relative la accellaşi su- 
biectii, vede fără negqui-uă difăcultate quă nu sait po- 
tută face dintr'Ensuli ună păntinitori all errorei a- 
scunse suptă filiogue deguâtu interpretândii întruni 
sensii erronati uni cuvântii pre quare ellă lă-înţelle- 
geă înt”unii sens ortodoxă. 

Este uă îndouită expressiune, în Părinţi, pentru a exprime relațiunile Sântului Duchă cu Tatălă şi cu Fiiuli. Părinţii greci nu se servesc dequătu de expres- 
II 

(D 1Ibid. Tract, XCIS, în Ioann., $ VI et seg.



siuni conforme cu alle Evangeliei (ecporevesthai, 'ec- 
porevsis, 'ecpârevma), pentru a desemnă, purcederea 
din 'Tatălă qua prineipiă altă Duchului. Ei întrebuin- 
țedă alte cuvinte quari nu aăui deguâtă sensul de 
communicaţiune pentru a însemnă acţiunea Fiiului 
trămittendiă pre Duchulă pre quare lu-aveă dela 'Tatăli. 

Vomii probă accâsta în cursulă acecestei lucrări, 
Totă așșă este şi în părinţii Latini quari se ser- 

vescă dz cuvintele fons, spiratio, scii altele analoge 
pentru a dice qud Sântulă Duchă vine din Piiulă ; 
deră quari păstredă cuvântulă processio pentru a ex- 
prime actulă eternă prin quare Duchulă purcede din 
Tatăl qua din principiulă seă. 

Vomi probă de assemenea ŞI acesta, 
TOtă abilitatea teologiloră latini consiste în ac- 

ceaa qud că interpretedă în sensulii de purcedere e- 
ternă, tote cuvintele întrebuințate de Părinți pentru a, 
exprime, sâi relaţiunea eternă şi fiinţial& quare existe 
între Fiiulă şi Sântulă Duchă, s6ă trămitterea ori 
missiunea Sântului Duchi prin Fiiulă. Prin meglo- 
culii accestei procedări ei auă puiuti revendică tra- 
diţiunea catolică quare i-condammnă în modi formal. 

După acceste considerațiuni generali, vomii întră, 
în examinarea mai precisă a doctrinei Părinţitori Bi- 
sericei, spre a constată quare ati fostă credința pri- 
mitivă, cu quarea în urmă noi vomii compară doctri- 
na romană. 

Mai înainte de a cită textele în quari Părinţii 
ai învățată, s6i qua ecouri alle credinţei din tim- 
puli lori, sâii qua teologi, va fi bine să facemă cun- 
noscutii sensulă que ei ai attribuită texteloră Scrip- 
turei, citate de Occidentali în sprijinului opiniunei 
lorii. Cu modulă accesta, vomă iuterpretă Scriptura
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după regula catolică, şi commentariele doctrineloră 
Bisericei ne voră iniţiă în addevârata lori doctrină. 

Scriptura, conţine accestă textă: 
„Eră quândă va veni mângâiătoriulă, pre quare 

că, voi trămitte dela Tatălă, Duchulă addeverului 
quare din Tatăl purcede, accella va mărturisi de 
mine.“ (Sântulă Ioan, XV, 26.) Este dre addeverati 
qud accâstă expressiune: Quare din Tatălă purcede, desemntdă purcederea eternă din Duchulu Sântă, şi nu trămiterea sa timporalt? Dequă ar desemnă tră- mitterea sa temporară, ar trebui să admittemiă qu5 Mântuitoriulii aă exprimati acceaaşi ideă prin cuvin- tele: guare purcede ŞI €ă vă voiă trămitie. Dâr5, este de adjunsă de a observă quine-va quă acțiunea de a purcede este exprimată printr'uni verbiă în presinte qua uni actii guare eziste, şi a dOua este exprimată printrună verbă în viitoră, qua unii actă quave âncă nu existe, pentru a se convinge quă lisus Christos ai avutii în vedere dus acte difterite: primul quare are pre Tatălui qua, principiă, allă douile prin quare ellă însuşi este agentii din partea Tatălui. Purcederea e- ternă din 'Tatălă şi trămitterea temporală, dela 'Ta- tălă prin Fiiulu, sântă deră fârte clară indicate în textulă citată. Iisus Christos totii-de-una în accellaşi modi ai desemnată trămitterea scă communicarea Duchului: „Şi altă mângâiătoriii za dă,“ (Ioan. XIV, 16.) „Pre quare Tatălă lu-og trămitte în nume- le mei.“ (Ibid. 26.) „Pre quare ei li-20îă zrămitțe dela Tatălui. (Ibid. XV, 26.) 

Eecă commenţariele Părinţilori Biser 
x 

icei: Sântulă Basiliu all Cesariei se exprime astii- felă: „Duchulă lui Domnedeii Purcede din Tatăl adequă din gura sa ș nu Lă-luă derd qua que-va ex: terioriă, creatii, qui glorifică-li qua avendu-şi dela



— 4Ţ — 

Domnegdeii fypostasulă sei,“ (Omel. assupra Psalm, XXXII.) Sântulu episcopii allă Cesarici înțelege deră forte bine, prin cuvântul a purcede, actulă eternă prin quare este produssi Sântului Duchii. In omelia contra Sabellianiloră „elli dă accellași sensii cuvân- 
tului a purcede: „Fiiuli, gice ellă, este eşșită din 
Tatălă, şi Duchuliă purcede din 'Tatălă: unulă prin 
nascere, cellii-l altii înt”unăi modă neexprimabil.“ Ell 
pune astă-felă pre acceaaşi liniă pre celle două acte 
eterne din Tatălă, distingându-le cu totulă pre unulă 
de altulă şi nedându-le dequâti pre 'Tatălă qua 
principii. 

„Remân€ndă în chotarele quari ni Sai pusă, di- 
ce sântulii Gregoriă 'Teologuli (Cuv. 29, assupra teo- 
logiei), noi predicămii pre Accella quare este nenă- 
scutii, pre Accella quare este născutii, și pre Accella 
Quare purcede din Tatălă, după quumii aă dissă Ensusă 
Domnugeii-Cuventulă.« 

Sântuli Gregoriu înțellegeă deră despre actulă 
eternă, cuvântul a purcede pronunțată de lisus Chri- 
stos, şi ellă attribuesce accesti actii numai 'Tatălui. 

Sântuli Ioan Chrysostomiă este de assemenea 
explicită: 

„După quumă, dice ellă (1), este scrissii: Du- 
chuli, hi Domnedeiă (Matt. XII, 28), şi aiurea: Du- 
chuliă ceilă dela Domnedeii (|. Corint., II, 11), aşşă 
este gissii: Duchulă Tatălui (Matt., X, 20); şi pen- 
tru qua tu sd nu vedi acci uă simplă analogiă, Mân- 

(1) Omilia la Sântuli Duchi. Unii erudiți contestâgă autenticitatea 
accestei omelie pre quare alţii uă privesciăi qua fărte autentică. 
Cei d'ântâii, cu tâtă pretensiunea que faci quă nu este a sân- 
tului patriarehă allă Constantinopolei, conviniă qud ea este dem- 
nă de elliăi și de unii scrieiorii dintr'aceeaaşi epocă. Accâstă de- 
clarare este de adjnusii pentru qua să pâtă face quine-va appellă 
la mărturirea sa.
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titorulii confirmă aceâstă expressiune dicândi: „ră 
quândă va veni Mângâiătorulu, Duchulă addeverului, 
quare din Tatălă, purcede.“ Accollo, Duchuli purce- 
de din Domnegei; aici, din Tatăli. După quumă gi- 
ce vorbindă de sine Ensuşi: „ami eşşitii dela Doim- 
nedei,“ (Loan, XVI, 27), de assemenea, vorbindă de 
Sântulă Duchi, lă-mărturisesce qud purcede din Ta- 
tălă. Prin urmare, Duchuli este în accellaşi timpii. şi 
Duchuli lui Domnegeă, şi Duchulă quare vine dela 
Domnedei 'Tatăli, şi purcede din Tatăliă, Que însem- 
nedă cuvântulă a purcede? Iisus Christos nu dice: 
saă născută. Fiiuli este născută din Tatălui; Sântului 
Duchii purcede din Tatăl. Quare este valârea cu- 
vântului purcede? Pentru qua să nu ie€ quine-va pre 
Duchuli dreptă Fiiuli, Scriptura nu întrebuinţedă cu- 
vântuli sas născută, ea dice gquă ellă purcede din 
Tatăl, ea "lă-represintă, purcedândi qua apa din sur- 
gintea sa. Quine este cellu que purcede? Sântulă 
Duchi. Quumi? Qua apa din surgintea sa. Dequă 
sântulă Ioanne, mărturindă despre Sântulă Duchiă, lă- 
numesce apă viiă (loan, VII. 38), şi dequă Tatălă 
dice despre sine ânsuşi: „Mai lăssatu, pre mine 
quare sîintii isvorii de apă viiă (ler., II, 13), Tatălă 
este surgintea Sântului Duchi, pentru-qu5 Duchulă 
purcede dintr'Eugulă. 

Nu pote qnine-va să fixede mai bine sensul cuvinteloră Mântuitoriului: Quare din Tatăl pPuwcede. 
Se pâte affirmă, qud toți Părinţii le aut înțellessii 

astii-felii despre actulă eternă, în virtutea quăruia Du- chuli este produssii, şi synodulă al douile ecumenică 
le ai interpretată în accellași modă inserându-le în sym- boli pentru a, exprime accestiă actii eternii, 

A le interpretă, altii-felă, este, nu numai a tor- tură textulă în ellt Ensuși, dâră a se despărţi de tra-



n AD 

dițiunea catolică, și a preferi interpretaţiunea sa în= dieiduală interpretaţinnei colective a Biserieei. 
Teologii occidentali quari nu îndrăsnescă să sus= 

țină quă cuvintele lui Iisus Christos nu se raportă la, 
actulă eternă quare produce pre Sântulă Duchă, pre» 
tindă guă Mântuitoriulii dicândă: guare din Tatălă 
purcede, nai exclusă pre Fiiulă, pentru-qud 'Tatălă 
şi Fiiuli ati acceaași fiinţă.  Dăquă rațiunea Oeci- 
dentaliloră este bună, attunei dintr'ânsa trebue să con- 
chidemiă qud Sântuli Duchă purcede şi din sine-6n- 
sui, penteu quă ellă are acceaaşi ființă cu 'Tatălă şi 
cu Yiiulă.  Dequd attribuesce quine-va, fiinţei divine 
acceaa-que face a nume distinoţiunea persneloră, va, 
trebui să admittă quă actele proprii “Tatălui suntă com- 
mune Fiiului şi Sântului Duchă, Și reciprocă; se va 
distruge asti-felă cu desăvârșire mysteriuli sântei 
Treimi, 'Teologii occidentali nu ari f commissii străi- 
na hulă dequă ar fi cunnoseutii acceste frumose cu- 
vinte alle sântalui Gregoriii ali Nazianzer: „Eterni- 
tatea şi divinitatea sfintă commune Tatălui, Fiiului şi 
Sântului Duchi; dr este alli Fiiului şi allă Sântu- 
lui Duchu de a 'și ave ființa loră dela 'Patălă. Attri- 
butuli distinctivă allă Tatălui, este dea fi nenăscutiă; 
allă Fiiului, de a fi născută; all Duchului, de a purcede.“ 
(Greg. Naz. Cuv. 25). A attribul unei pers6ne attributulă 
quare distinge de densa pre uă alta, este a confunde două 
pers6ne şi a distruge Treimea. S6 ascultămu âncă pre 
Sântulă Gregoriii allii Nazianzei: »Degud Fiiulă şi Du- 
chulă sântă coeterni cu Tatălii, pentru que nu sfântă ei qua 
ellă foră principiă ? Pentru qud ei suntă din Tatălă, cu 
tote qud nu sânti după 'Latălă.“ 

Sântulă Duchiă este a treia persână dice Păr. 
Perrone, Fiiulă este derd inaintea lui în ordinea pro- 

a e e, e $£ . ducerei, și ai contribuiti la purcederea, sa, Nu vrea. 
? d
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sd dică acesta a negă pre faciă coeternitatea celloră trei persâne divine? Nu vrea să ică a așşedi în 
timpă purcederea Sântului Duchi; a face prin urma- 
re din Sântulă Duchi uă simplă creatură? La asse- 
menea blăsteme aiiii fostii condușși teologii occiden- 
tali prin silinţele lori de a zădlărnici cuvintele sântei 
Seripture. 

E de adjunsi, în fine, de n compară între elle 
tote cuvintele lui lisus Christos pentru a vedc qud, 
ori-de-quâte-ori vorbesce de trămitterea Sântului Ducelui, 
ellă uă attribuesce 'Tatălui şi lui-6nsuşi; dcro quă 
vorbindă despre purcedere, nu uă attribuesce dequâtii 
Tatălui, nu menționedă dequâtă pre 'Fatălui. Nu este 
evidinte qud ellă stabilesce astă-felă uă ditferință es- 
senţială între frămittere quare este commună 'Patălui 
și Fiiului, şi purcedere quare apparţine numai Tatălui? 
i Teologii occidentali ai făcută mai toţi accestiă raționământă în privinţa cuvinteloră Mântuitoriului : „Vă voii trămitte, etc.“: Deâquă Fiiulă trămitte pre Duchuli, accesta este pentru-quă purcede dintrensulă,. Dint'accestă raționământă, ar urmă qud uă persnă, în “Treime, n'ar pote fi trămissă de uă alta, Durcede dintw'nsa. Attunci, ar trebui să dicemii qud Fiiulă purcede din Duchulă pentru quă a& fostă tră- missă de ellă, după cuventulă aceesta allă lui Isaia pre quare lisus Christos Şi-au applicată lui-și: „Du- chală Domnului preste mins; pentru Quare maii unsii şi n'aii trămissă a evangelisă, ete. (Luce. IV, 18). Sân- ţii Părinți auu considerată frăm 
communi Tatălui, Fiiului şi S 
sa unităţei de fiinţă quare exi 
aceâsta trămitterea Fiiului e 
Duchă, şi Tatălui, şi dp 
tăluă şi Piiucluă ; 

fără a 

tterea qua unii actă 
ântului Duchii, din cau- 

ste între dânșii; pentru 
ste attribuită Sântuluă 

dmitterea Sântului Duchă 7a- deră ci nu attribueseii. dequâtii Ta-



tălui purcederea Sântulnă Duchă şi: nascerea Piiuhă. Acceiaşi doctori ai Bisericei naiiă considerată trămit- terea deqnâti relativă Ja manifestarea Ad Iiztra scă a Fiiului, scă a Sântului Duchă, qudqui divinitatea e- ste una şi nu pote fi trămissă separati. Acestă doc- trină a tradiţiunei catolice confunde tâte falsele ra- ționamente alle părtinitoriloru purcederei ex Zilo. S3 citămii textele quâtoră-va Părinţi assupra cellori două puncte acci mai susă enunțate, 
Sântuiii Ioan Chrysostomă: „Quândă tu audi pre Christos dicândă: 2% ve voi trâmitte pre Duchuli, nu Înă accâsta din punctulă de vedere allă divinită- ței, quăqui Domnedeă nu pote fi trămissii.* Zosrnicaw ai citati uă mulţime de alte texte aualoge trasse din Părinţi, prequunii şi relative la trămitterea Fiiului de Sântulă Duchii. Sântulu Ambrosiii resume asti-felu cu perfecțiune aceâstă doctrină a Bisericei: „Tatălă cu Duchulă trămittă pre Fiiulă, de assemenea 'Tatălă cu Fiiulă trămittă pre Duchulă. Dequă deră Fiiulă şi 

Duchulă se trămittă unulă pre altul, după quumii i- trămitte 'Catălă, accâsta nu este effectulă unei depen- dinţe Sre-guare, qui allă unei comunităţi de pute- 
re.“ (De Spirit. Sanct., lib. III, e. 1.) — Accellaşi doc- 
tore se exprime astă-feli întruă altă operă: „Fiiulă 
aă dissti: guare purcede din Tatăl ; accesta este în 
vederea originei (propter originem); ellă ai gissă: 
Vi du-voiă trămitle; accesta este în vederea, Com muni= 
lăţei şi a unităzei fiinţei.“ (Lib. de Symb. e 10)— Sânțitulă Ieronymă se exprime în accellași modă: „Sântulă Duchă quare purcede din Tatălă, şi quare, în virtutea commaunităței de fiinţă, este trămissă de 
Fiiulă.“ (Comment, XVI, in Ierem, 57.) — Sântului Cyrillă allă Alexandriei dice de assemenea : „Piiuli dă pre Duchuli qua allă sei din causa unităţei fiin- 
ței selle cu ființa Tatălui.“ (In Ioann., e. 10.)
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Trebne s6 însemnămi qud sânta Scriptură nu 
attribuesce Tatălui nequi-uni actă ad extra pre qua- 
re s0 nu li-fi făcută prin Sântuli Duchuă scă prin 
Fiiuiu. Pentru aceesta Părinţii ni vorbesci dequâtă 
de trămitterea Fiiului şi a Sâutului Duchă şi "i-daă 
qua principiă pre 'Fatălă lucrândă cu Duchulă în pri- 
vinţa Fiiului şi cu Fiiulă în privința Duchului, din 
causa communităței ființei. 

Tatălă este astă-felă casa primară a trămitte- 
rei, după quumi este principiul unici și eternă albi 
Fiiului prin nascere și allă Duchului prin purcedeve. 
Acceste dâu& acte i-sântă lui attribuite exclusivă, în 
Vreme que irămitterea sâă actulă ad extra i-este at- 
tribuită în communitate sci cu Fiiulă, scă cu Duchlă. 

Părtinitorii purcederei ex Filio watiii voită să v6- dă în monumentele tradiținnei catolice accestă duplă acţiune a Tatălui cu Fiiulă şi a Tatălui cu Duchuli. Fi maiă voită să vâdă dequâtă pre cea dântâii, au confundatuă cu operațiunea eternă, exclusi 'Nată- lui, qua principiă unică, şi i-ati applicati raționa- namentulă communităţei de fiinţă, fără a veds qud raționândă astii-feliă distrugă Treimea, prequuniă ami demonstrată mai susu, De accollea textele pre quari le-ai citati falsă pentru a sprijini systemulă loră erronatiă, 

La lumina tradițiunei catolice, falsele raționa- mente râdicate assupra accestorii cuvinte: Pi lu-voiă irămiătte, ete. dispară qua uă umbră. 
Toti aşșă este şi cu accellea que vai construită assupra cestoră-l-alte cuvinte alle Mântuitoriului: » Du- chulă aa Priimi dintralli mei... “Tote quâte are 'Ta- tălă sântă alle mele, (S. Ioann, XVI, 12—15.) De- quă tote quâte le possede Tatălă, Fiiulă de asseme- ne le possede, dict teologii occidentali, elli are ders,  



quaşi "Tatălă, attributulii de a face să purecdă Sân- 
tulă Duchă; deci Sântulă Duchă purcede din ellă 
quași din Tatălui, şi aă priimită dela ellă fiinţa, qua- 
și dela 'Tatălă. 

Mai ântâiii, accesti teologi matii observatii qud . 
verbii de quari se servesce lisus Christos pentru a 
exprime âctele Duchului, sântă la viitoră: va primi. 
Dequă accestii actă se raporttdă Ja ființa sa, ellă d€- 
TO nu uă priimisse guândă vorbiă Mântuitoriulă. Pâte 
quine-va susțină ună asscmenea absurditate? De înda- 
tă que trebuii să priimescă dela Piiulă în viitori, 
aceesta nn eră existența sa, deci nu se pote conchi- 
de din acceste expresziuni, „tă priimi dintr alli, mei,“ 
qud purcede dintr'ânsulă. De altă parte, dâquă se în- 
țellegă întruni modii absolută acceste cuvinte: Ile 
quâte are Tatălă sântă alle melle, nu este nemica 
qiare i-distinge pre unulă de altuli; se confunde per- 
sonalitatea loră. De îndată que admitte quine-va di- 
stincțiunea pers6nelorii “Tatălui și a Fiiului, admitte 
qud este ună atributii personală quare distinge pre 
Tatăli de Fiiuli, trebue deră să înțellâgă în accesti 
sensă restrinsă cuvintele lui lisus Christos, sâi să ne- 
ge 'Treimea. Deră, quare este attributulă personal qua- 
re distinge pre Tatăl de celle-l-alte du persâne, 
dEqud nu accella în virtutea quăruia ellă le produce? 
Dequd dă quine-va accestă attribută Fiiului scă Du- 
chului, i-confunde cu 'Tatălă și distruge 'Treimea. Cu- 
vintele lui lisus Christos se raportă eră Ia fiinza di- 
vină pre quarea ellă ai priimitu-uă dela Tatălă și nu 
la attributulă quare distinge pre 'Tatălii de celle-l-alte 
dâu& persone. 

Asti-felă aiiii înțellessii Părinţii Bisericei cuvinte- 

le lui lisus Christos. Didymi alli Alexandriei se ex- 
prime asti-feli (Lib. II. de Spirit. $.): „Cuvântul va
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priimi trebue să se înţellgă întrună sensii quare sd 
convină naturei divine. Prin urmare, după quumiă Fi- 
iuli, dânâii, nu se despossededă de acceaa-quc com- 
munică, așșă Duchulii nu priimesce nemica que să nau 
Ji avută, mai înainte.“  Sântulti Cyrilli allă Alexan- 
driei exprime acceaași cugetare (Lib, XXI, in Ioann): 
„Ceaa-que Sântulă Duchi trebuiă să priimescă dela 
Fiiulă, eră doctrina; navei s5 uă priimescă qua que- 
va noii pentru ellă, qui accestă doctrină, quare este a Vatălui, Fiiulă era trămissă de Tatăl şi de Duchuliă pen- tru a uă annunţă în lume, și Duchulii eră trămissă de Tatălui şi de Fiiulă pentru a uă respândi în spirite cu convicţiunea.“  Sântulă Ioanne Chrysostomii des- voltedă de assemenea accestă cugetare: „lisus dice: Lil va priimi dintr all meă, adequd: ecaa-que ami dissă ei, acceaași și elli va dice. Quândii va vorbi, elli nu va vorbi din capul seii, nu va dice nemica contrarii cellori que amii dissă eu; nemica din fondulii seu proprii; elli va grăi numai acceaa que este alli mei. După quumi vorbind despre pers6na sa, Mântuitoriulă di- cea: Fă dela mine nu Jrăiescă, adequd, ei nu gră- iescii nemica dequâtu acoeaaa-que este all 'Tatălui, nemica quare să mi-fiă, propriii, nemica quare lui să i-fiă străină, aşșă trebue să se înțellegă de asseme- nea despre Sântulă Duchi, Acoestă expressiune: dintr'- ali, mei însemnedă : din ceaa-que scii eă, din sciin- 

însemnedă: va vorbi de accordă cu mine. 7âre Quâte ave Tatălă suntă alle melle ; der, fiindă-quă accestea Sântii alle melle ȘI fiindă-qu5 Duchuli va vorbi de lu- cerurile duari sfinti alle Tatălui, prin urmare, elli va vorbi dintr allă mei, (S. Chrys., Homel, in Ioann.) | Este învederatii qud6, după tradiţiunea catolică, nu este vorba, în cuvintele lui Iisus Christos, de Purce-



derea Sântului Duchii. Așșă Părinţii n'ată vădutii înti”- 
&nsele dequâti uă probă despre consubstanţialitatea 
personeloriă divine, despre unitatea de fiinţă, conformă 
cu accestii passagiii allă Sântului Atanasiă: » TOte 
quâte are Tatălă fiindiă de assemenea proprii alle 
Fiului, accesta este considerati cu dreptate qua fi- 
indă de uă ființă cu 'Tatălă. Luând lucrulă în sen- 
sulă accesta, Părinţii recunnoscură, în synodulă dela 
Nicea, pre Fiiulă de uă ființă cu 'Tatălă şi din 6n- 
săși substanța sa.“ (Ath,, Epist, ad Serap.) — „ Lote 
quâte are 'Tatăli, dice sântulă Gregoriui 'Teologuli, 
le are şi Fiiulă, aftără de a Ji causă scă principiă 
(Greg. Serm., 34.) Pentru que accestă excepţiune ? 
Pentru-qud attributuliă de principiă, unică, este anume 
attributuli sei distinetivă și personal. „Noi credemii, 
Jice sântulii Cyrillă quă Fiiulă este coeternă cu 'Ta- 
tălu și quă tote le are de obşte cu Tatălui, afforă de 
a produce.“  (Cyrill., Dialog. II ad Herm.) — Astii- 
felu este doctrina tradiţională, şi nu pâte quine-va dă 
uni alti sensă cuvintelorii Mântuitoriului fără a re- 
negă regula catolică a interpretărei sântei Scripture, 
și foră a violă textulă. | 

Mulţi părtinitoră ai doctrinei purcederei ex Filio 
citedă în favdrea tesei lori alte Gre-quari texte alle 
Sânteloră Scripture, şi le interpretâdă după obiceiulă 
loră, fără a ţin6 comptă de sensulă que li sati attri- 
buitii totii-de-una în Biserică. Ei matii voită să ve- 
dă quă lucrândii astu-feli, se expuni a, “și-pune pLo- 
priele loră cugetări în loculă doctrinei revelate, qua- 
rea este ună deposită, şi quare nu pote fi prin urma- 
re constatată dequâtii prin vocea universală, unanimă 
şi constantă a societăţei chrestine; qud lăssândi la uă, 
parte accestă voce, se expuni a attribuf lui Domne- 
deii propria lori doctrină erronată,
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Printre textele falsi citate de părtinitorii lui Ză- 
jioque se află acecesta, trassi din Epistola cătră Ga- 
lateni: „Pentru-quă sâinteţi copii, Domnedei ati tră- 
miss în ânimele vâstre spivitulă Fiiului sei quare 
strigă: Părinte! Părinte 1 (Galat. IV, 6.) In privința 
quăruia, ei raționtdă astă-feli: Duchuli este numită 
Duchulă Tatălui (Matth., X, 20), pentru quă cllii pure 
cede din 'Tatăli; dequă este numiti Duchulii Fiinbu, 
accâsta este pentru-quă ellă pureede și din Liiulă. 

Potemii mai ântâiă observă QuG în textuli citată, 
nu este vorba de /ypostasuliă Sântului Puchi ; qui nu- „mai de Spiritulă  omenescă înavuțită, grațiă rescum- perărei Domnegeii-Omului, cu darurile Sântului Duchi. 

Se pote observă pre urmă qud Duchuliă este nu- mită Duchală Tatălui nu numai Pentru-qud purcede dintr ensulă, deră Şi pentru-quă este de uă fiinţă cu ellă. In accestă sensii, ellii este Duchulă Piiuluy qQua- și Duchulă Tatălui, pentru-qud "Tatăl, Fiiulu Şi Sân- tulă Duchii ast acceaași substanță. Părtinitorii lui Piliogue presuppuni deră gratuită qud Duchulii Sântii nu este Duchulă "Tatălui dequâtă pentra-qud purecde dinti'Ensuliă , spre a stabili pre aceâstă presuppuneve purcederea ex Fulio. Deră, raţionământulă loră, pre- Qunmii și asserțiunea pre quare se întemeicdă, sfântă contrarii în v&țămâutului Părinţilorii Bisericei. »Dequd Sântulă Duchi, dice sântulă Ioan Chryso- stomii (homi]. în Pentec.) este numiti quândă Duchulă Tatălui, quândă Duchulă Fiiului, acecsta nu este pen- tru a confunde pre Fiiulă cu Tatăli, qui pentru a însemnă nedivisibilitatea fiinţei divine. — „Din cau- sa identităţei de natură, dice sânţitulă Ieronymiă (In E- pist. ad Gal.), Sâutulă Duchiă este numită indifferinte Duchulu Tatălui şi Duchulă Fiiului.& — „E destulli, dice sânţitulă Augustini qua cehrestinuli. sd credă în



  

quare purcede din acellași Tată, Adră quare este în 
accellași timpi Duchulă Tatălui şi allă Fiiului.,, (Aug. 
Eueh., ce. IX.) | 

Astu-feli este credința perfectamente şi cu clari- 
tate exprimată. 'Tatălă qua principii; Fiiulă născută 
din 'Patălă; Duchulă purcedendă din accellaşi "Tată, 
astu-felă este credința guare este de adjunsă, după 
sânțitulă Augustină; pre lOngă acecsta elli adauge: 
qud trebue să se ercdă qud Sântuli Duchă este Du- 
chulă Tatălui şi ali Fiiului, deră nu qua ună conse- 
cință a purcederei. Pentru que? Pentru-quă, după 
sentimentul communii ali Părinţilori, Sântuli Duchii 
are acceaași ființă cu 'Tatăli şi cu Fiinlă. 

Părinţii, quari matii înțellesst expressiunile Duchă 
allă, Fiiului în sensului de identitate de fiinţă, le-ai inter- 
pretatii în modulă accesta: quă Sântuli Duchii este Du- 
chulă Fiului pentru-quă accesta din urmă lu-aă tră- 
missi în lume. „Quă5 Duchalăi purcede din Domne- 
deă, dice sântuli Basiliu, apostolul uă mărturisesce 
limpede quândă gice: „Noi mamă priimită Duchauli 
lumei, qui Duchulii lui Domnedeii; A6ră ne arrettă cu 
evidență qud Duchulă saă manifestată prin Fiiulă, 
quândă lă-numesce Duchulă Piiuluă.« (Bas. Cont. Eun., 
lib. 5.) Accellași sânti (De Spirit. $., c. 18) dice posi- 
tivă: „Duchulii este de assemenea numită Dauchulă 
luă Christos, pentru quă este uniti cu ellă în fiinţă.“ 
Ammând6u€ interpretaţiunile selle nu sa contradică de 
locii, şi negui-una din elle nu favorisedă pureederea - 
ez Filio. Sântulu Ioanne Damascenă aii resnmatiă cu 

perfecţiune astă-felă învețământulă tradițional: „Noi 
adorămii pre Sântuli Duchă qua pre Duchuli lui Dom- 

nedei Tatăl, adegud, purcedendă dintrânsulă ; lă- 

adorămii de assemenea qua pre Duchă all Piiukuă,
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pentru-qud printr'ensulă ati appăruti și ati fostii com. 
municată creaturei, şi nu pentru-qud "Și ţine dela den- 
sulu hypostasulii sâă existenţa.“ (Damas., Orat, de Sabb.) 

După celle que precedă, înțellege quine-va pre 
cesta-l-altă textă allă sântului Pauli trasst din Ipi- 
stola cătră Romani (XIII, 9): „Voi nu trăiţi după corpi 
qui după duchi; qudqui de nu are quine-va Duchală 
lui Iisus Christos, accella nu este alli lui.“ Este evi- 
dinte quă cuvântulă Duchă allă luă Iisus Christos e- 
ste întrebuințată aici întruni sensit curatii moral; 
dEquă voiezce quine-va sd lă-înțelldgă, rigurosti despre pers6na Sântului Duchi, scie, prin textele que ami citată, quumi atită înțellessă Părinţii Bisericei acec- ste cuvinte: duchă allă Tatăhiă, duchă, ali hi Chmi- stos. In fine, cei mai buni teologi occidentali n'aiiă re- cursă la textele trasse din Epistolele cătră Galateni 
și cătră Romani, pentru a sprijini systemulă loră re- lativăi de purcederea ex Filio. Ei ati înțellessii qud într'Ensele nequi măcari vorbă nu eră, despre persâna Sântului -Duchiă.. Opposiţiunea que face sântulu Paulă între Gmenii guari trăiescii după corpi Și între acceia quari trăiescă după spirită este pr6 clară pentru qna teologii quâtă de pugină serioşi să se potă înşellă assupra seusului apostolului. Cu tote accestea, unii teo- logi auiii recursii la dânsele, ceă pentru que ne ami opriti assupra loră. 

„După que amiă explicată, după Părinți, textele Seripturei relative la relațiunile între celle trei pa- s6ne alle pr6 sântei Treime, datorimu să citămii pas- sagele celle mai importanţi în quari Părinții aăă vorbită qua teologi, pentru qua să nu remână nequi uă îndou- i€lă în privinţa doctrinei primitive relativă la Purce- derea Sântului Duchă. 
Mulţi Părinți stabileseă qu5 Sântulă Duchă pur- cede din Tatăl, fără a menţionă pre Fiiulă.
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Sântulă Basiliti: „După quumi Cuvântul erea- tor întăresce cerurile, de assemenea Duchuli gquare este din Domnegeă, guare purcede din Tatălă, ne aă addussi cu ellă şi dela ellă tote forţele quari sânti în 'Tatăli.“ In accellaşi textii, sântulii Basiliu explică 
purcederea prin expresiunea : eșșită din gura sa, pen- 
tru qua să nu se înţellegă prin actulă accesta que- va ezierior sc creată. 

Sântulă Gregoriă teologul: „Duchulă este cu addevărati Duchulă Sântă guare purcede din Tatăl, 
nu cu tote accestea qua Fiiulă, quăqui ellă nu pur- 
cede prin nascere, qui prin purcedere.“ (Cuv. 39.) 

Sântuli Ioanne Chrysostomii: Sectatorii lui Ma- 
cedoniă nu voiau s6 eredă qud Sântulă Duchiă, gaza- 
re purcede din Tatălă, este Domnedei.“ (Homil.. in Ps. CXV.) 

Sântuli Efremu: „Sântulă Duchă nu este nă- 
scuti, ellă purcede din ființa Tatălui uu imperfectiă 
şi nu ammestecati cu ea, qudqui ellă nu este nequi 
Tată nequi Fiiă, qui Duchu Sântă.« (Serm. de Confess.) 

Sântuli Epifaniu : „Deşi sânti multe duchuri, ac- 
cestă Duchiă este fără de assemenare mai pre susii de 
celle-l-alte, quăqui elli are din tâtă eternitatea exi- 
stența dela €nsuși "Tatălui, și nu dela vre-una, din fiin- 
țele create... Dintruă singură şi acceaași domnedeire 
sfinti Fiiulă și Sântulă Duchu: Fiiuliă fiind născută 
din 'Tatăliă, şi Duchulă purcedândă din Tatălă.“ (Hae- 
res. LXXIV.) 

Sântulă Cyrillă allă Alexandriei: »Credemiă şi 
în Duchulă Sânti... purcedendă din Tatălă, nu nă- 
scută; gqudqui nu este dequâtiă uni singuri Fiiă u- 
nică şi nu creată... Scimă qud elfi purcede din Ta- 
tălă, deră nu căutămă nequi-quumă a approfundă quuumiă 
purcede, remânândă în limitile que ni le aiii trassă 
teologii și fericiţi.“ (De S. Trinit., c. 19.)



Asti-feli credința primitivă, după sântulă Cy- 
rillă, cousiste în a admitte: pre Fiiulă născută din 
Tatălă, pre Sântulă Duchiă prureedendă din 'Tatălă. 

Sântuli Ambrosii: „Diqud ta numesci pre 'a- 
tăli, numesci în accellași timpii şi pre Priulă seă și 
pre Duchulă gurei selle... Dequd tu numescă pre Du- 
chulă, numesci de assemenea pre Tatălă din quare 
Duchulă purcede, şi pre Fiiulii, pentru-qud cllă este 
Duchă şi allă Fiiului.“ (De Spirit. $., Lib. Ic. 8). 

Pregquumii se vede, sântulă Ambrosin nu face din 
actul eternii în virtutea quăruia Dachulă purcede din 
Tatăl basa cestui-l-altă addevără: qud Duchulă este 
Duchailă Fiului, 

Sântuli Ilariu de Poitiers (Pictavianulă): „Va veni 
Mângâiătorulti pre quare Fiiulă 73- Va Zconiţte dela 'Pa- 
tălu; aecesta este Duchulă adevărului quare puvcere din 
Tatălă.“ (De 'Trinit., lib, VIII, $ 19.) 

Sânţitali Augustinu: „Arianii dieii pre Fiiulă nă- scuti din 'Tatăţu şi pre Sântuli Duchii creată de Fi- iulă; d6r5 ei nu găssescă aceesta necăiurea în sânta, 
Seriptură ; Qqudqui Ensuși Fiiulă dice quă Duchaulă 
Sântă esse din Tatălă,.. Este addevtratiă qud 'Tatălă 
ati dată tuturoră existenţa şi quă cell Gnsuși mată prii- 
mită dela nimenea nemica; dâră nu "Şi-a dată pre 
nimenea egal, fără numai pre Fiiulă năsvută dint- Ensulii, şi pre Sântulă Duchiă quare purcede dintm- însulă.“ (Cont, Arian., e. 21, 29.) 

Aici eră, forte potrivită casuli, pentru sânțitulă Augustină, de a oppune Arianilorii acţiunea Fiiului în purcederea Duchului, dâgud ellă ar credutiă înt'- însa. Dâră fericitulă doctore nu ună credeă. 
Mulţi Părinţă, învețândă quă Sântuli Dnchu pur- cede din Tatăl, mențion€dă uni act allă Fiiului, dit- ferită de purcedere, relativă la Sântulă Duchiă,
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Eecă quâte-va din textele lorii: 
Sântulă Atanasin: „Dâquăd ci (ereticii), arii ra- 

ționă, bine assupra Fiiului, ari face-uă toti așşă de 
bine și assupra Sântului Duchii quare purcede din 
Tatăl şi quare, fiind proprii Fiiului (aliatului sei), 
este accordatii de ellă disciplilori sei prequumii şi tu- 
turoră celloră que credă  într'Ensuli,& (Ath., Epist., 
ad Serap., 1, 2.) | 

Sântulă lpiscopă allă Alexandriei face dârd di- 
stincţiune între celle ddu& acte alle "Tatălui şi alle 
Fiiului relative la Duchulă. In que sensii este Du- 
chulii propriă Fiiului sci alliatulii Fiiului? Eli uă 
explică mai josii, în acceaași operă, dicfindă quă pen- 
tru-qud aiiii în de communii finza divină, Ell affir- 
mă dErd acceste trei addevăruri alle credinţei: 1-iă Du- 
chulii purcede din 'Patăli; 2-le ellii este accordată 
credincioșilor de Fiiuli; 3-le Fiiulu şi Sântulă Duchiă 
sunti de uă ființă cu 'Tatălă, şi possedă de uă potri=- 
vă fiinţa domnedetscă. 

Sântulă Basilii (Cont. Eunom. lib. 5) „Qn5 Du: 
chulă este allă lui Domnnedeii, accâsta ună annunță cu 
chiaritate apostolulii dicândă: Noi mamă priimiti Du- 
chulit lumei... qui Dachuli lui Damnedei (1. Cor. 
II, 12); qud elli ai fostă manifestatii prin Fiiulă, ac- 

"c6sta uă arrâttă apostolulă cu evidență numindu-lă și 
Duchă allă Fiiuluiă. | 

Astu-felă Duchulă este allă Fituluă nu pentru- 

quă purcede dintr'ânsuli, dâră pentru-quă. aă fostă 
manifestată printr'ânsulă.  Sântulu Basilii adauge a- 

iurea (De Spirit. Sanet., €. 18): „Duchulă este dela 

Domnedei, nu preguumii tote sântii dela Domnedei, 

qui qua purcedândă din Domnedeii; purcedândi, nu 

prin nascere qua Fiiulii, qui qua duchă din gura 
Joră Dommnegdeii. ... Fllă se numesce de assemenea
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Duchulă lui Christos întru quâtii este unită cu Chri- 
stos prin fiinţă.“ 

Sântulu episcopi allu Cesariei professcdă astă- 
felu celle trei addevăruri înveţate de allă Alexandri- 
ci, şi le distinge perfectamente pre unulu de altulă. 

Sântulă Gregoriă all Nissei (Adv. Eunom.,lib. 1): 
»S5 ne înkypuimiă, nu uă radă a sorelui, dcră uni 
s6re quare, provenindă diutr'ună altă s6re nenăscutii, 
ar străluci cu ellii, trăgându-și din elli existența sa... 
pre urmă, uă altă assemenea lumină şi de asseimenea 
simultaneă cu lumina născută, strălucindă cu ea, de- 
rd avându-și causa existenței  selle din lumina pri- 
mitivăă, & 

Eecă lămurită pre Fiiulă exclusă din actul în virtutea  quăruia Şi-are existența a treia lumină sc Duchulă, 

Sântulu Cyrillă ala Alexandriei: „Pentru a for- mulă, în privinţa Divinităţei, uă ideă săn6tosă şi con- formă cu addevăruli, dicemă quă Domnedei Tatălui nasce pre Fiiulă quare 'i-este de uă fiinţă... şi pro- duce pre Sântulă Duchă quare vivifică tote, purcede din Tatălă întrun modă negrăită şi este accordată creaturei prin medlocirea Piiulug,« (Cont. Iul., lib.1V.) Evlogiă alla Alexandriei, pre quare papa sântulii Gregoriă Cellu Mare (Dialogulu) li-numiă părintele : şi învăţătorulă seă, se exprime astii-felă în allă quin- quile discursă allă seu: „Intr'addevăru, Domnegeii e- ste unulă... Fiiulă cunnoscută în 'Tatălă şi 'Tatălii în Fiiulă, Dachulă Purcedândi, din Tatălă, şi avându pre Tatălă gua Principii, d6ră coborândi preste crea- tură prin Fiulă, după bună voinţa celloră quari lă- priimescă. 

| Părinţii din Oceidinte sfinti de accordă cu cei din Oriinte în învEţămen tului accestoraşi addevăruri.
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Sântulă Ilariii de Poitiers: „Din Tatălă, purce- 
de Duchulă addevărului, derd prin Fiiulii este trămissă 
dela Tatălă.“ (De Trinit., lib. VIII, $ 20.) 

Sântulă Ambrosiui: „Domnuli dice în Evange- 
liă: Quândă va veni mângâiătoriulă, Duchulă, adde- 
verului quare purcede din Tatălă, va mărturisi de 
mine, Prin urmare, Duchulă purcede din Tatălă și 
dă mărturiă despre Fiiulă.* (De Spirit. Sanct., lib. 1.) 

Sânţituli Teronymii: „Sântulă Duchă esse din Ta: 
tălă și, din causa communităţei de natură, este fră- 
mnissă de Fiiulti.“ (Comment, in Isa; lib. XVI, 8 51.) 

Sânţitulă Augustinu: „Este de adjunsi chresti- 
nilorii de a crede... quă Domnegeii este Treime, Tatălă, 
şi Fiiulă născută din Tatălă, şi Sântuli Duchă 
purcedândă, din accellaşi Tată, deră singuri și acce- 
lași Duchii allă Tatălui şi ali Fiiului.« (Ench., c. 9.) 

Fericitulii Doctore învcță aici ceaa-que se ține de 
credință; uni punctă de credinţă este qud Sântulu Duchă 
purcede din Tatălă, după gquumii Fiiulă este născută 
din Tatălă; ună altă puneti: este qud Duchulă este 
Duchulă 'Tatălui și alu Fiiului, derd dintr'aceesta ellă 
nu trage uă conclusiune contrariă primului addevării 
pre quare lă-stabilesce: quă Sântulă Duchii purcede 
din Tatălă. Episcopulă Hyppouei ai distinsă cu per- 
fecţiune actulii Tatălui în purcederea eternă, de ac- 
tulă Fiiului în jrămiterea timporală a Sântului Duchiă. 

Părinţii înveţă quă în domnedeire nu este de- 
quâtă ună principiă unică, quarele, printruă îndouită lu- 
crare analogă, nasce pre Fiiulă şi produce pre Sântulă 
Duchiă. Eccă quâte-va passage în quari ei stabilesti 
accestii addevări: 

Autorele cunnoscută suptii numele de sântulă Dio- 
nysiii Areopagitulă: „Nu este dequâtii uă singură sur- 
inte de domnedeire: Tatăl. Astii-felă, Tatăli nu e-
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ste Fiiulă, și Fiiuli nu este 'Datălă, şi la fiă-quare 
din persiiele divine se cuvină laude particulari... Noi 
ami afiati din Sântulă Cuvânti quă Domnegeirea în 
surgintea sa: este 'Tatălii, drd qud lisus si Duchulă 
sântă, qua sd dicemiă așsă, ramure domnedeesce plan- 
tate alle domnegeireă născute «din Domnegeii. Le amiă 
dice flori şi lumine naturali; der quunmit acesta? Ac- 
cesta este ună lucru: que nu sar pot6 nequi spune 
nequi represent.“ (De Div. Nom,, e. 2, Ş Ş$5.-7.) 

Origene: „Trebue să înţellegzemă qud Fiiulă şi Sântuli Duchi emană din acceaaşi surginte de Pă- nintescă divinitate. (Comment. în Epist. ad hom., e. 5.) „Dintr'accâstă surginte vină, şi Fiiulă quare este nă- 
scuti, şi Duchuli guare purcede.“ (De Princip. lib. 
1, e. 2.) 

Sântuli Atanasiă: „Credemă într'uă singură şi acceaași domnedcire a, Treimei, quare vine din sin- gură Tatălă.* (Epist. aq Serap.; $ 28.) In acceaași e- pistolă, sântulă  Atanasiti nu attribuesce dequâtă sin- gură Tatălui qualificațiunile de principiă, de surginte, În opera sa contra Arianiloră (Orat. IV, $1.) se ex- prime astă-felă : „Nu este dequâti ză singură prin- cipiă, allii Divinităţei şi nu deus principie: 6ecă pen- îru que este în Dommnegeu monarchiă (monapxia, u- nitate de principiu), « 
Sântulă Basiliu: „Tatăl are uă existență per- fectă; ellă este rădăcină şi surginte a Fiiului și a Sântului Duchi,.. Deşi dicemi quă tote suntii dela Domnegeii, nu este propriii dela Domnegeiă dequâtii Tiiulă eșșită din Tatăli, şi Duchulii Purcedendă din Ta- tă; Fiiulă este dela Domnegeiă prin nascere, și Duchulă, întrună moâă negrăiti.“ (Homil. Cont, Sabbel,, $$ 4-7.) Sântulă Gregorii teologuli : »Dequă Fiiulă şi Sântulii i sântă nă ăi 

ulă. Duchă sânti coeterni cu Tatăl, pentru que
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au sânt qua ellă foră principiă? Fi entru-guo ei 
suntă din Tatălă, deşi nu după 'Tatălu.« (Cuv. assu- 
pra teologiei.) 

Sânţitulă Augustină: „Din Tatăl priimesce Du- 
chulii, de assemenea din 'Tatăli priimesce Fiiulu; 
gqudqui, în accestă 'Treime, Fiiulă este născută din 
“Tatălă, şi Duchulă purcede din Tatăl ; 'Tatălă sin. 
gurii nu este născuți din nimenea şi nu purcede din 
nimenea.“ (Tract. C. in Ioann.) 

»Quândă Domnulă gice: V; Ză-voiă trămitie De- 
ia Tatălă Mei, arrâttă qud Duchuliă este allă 'Tată- 
lui și allă Fiiului; gudqui, după que ai gissă: 7a- 
tălu Mei vi lu-va trămitte, adauge: în numele meă ; 
dâră nu dice: Tatăli meă vi li-va trămitte din par= 
tea mea, prequumi dice: Vi lu-voiă trămite Din Par= 
iea Tatălui Deă, axrăttândi astă-felă quă principiulă 
a tâtă divinitatea, sti mai bine a întregei divinități, 
este Tatălă.“ (De Trinit., lib. IV, e. 20, $ 29.) 

Poteă fericitulă episcopi allă Hipponei să expli- 
ce mai lămuwvită quă dicândă qud Sântulă Duchiă e- 
ste allă Fiiului ellă nu înţelegea quă purcede dintr: 
însulă qua dintrună principiă, qui qud veniă numai 
dela dânsulă ad extra, după quumi amii expusi? 

Intr'uă altă, operă (Cont. Maxim, lib. IL, e. 14, $ 1), 
sânțitulă Augustină mai dice âncă: „Din 'Tatălă e- 
ste Fiiuli; de assemenea din Tatălă este Sântulă 
Duchă; ellă este dintr Accella din guare purcede.& 
Sânţitulă Augustină n'a dissii dintr'acceia. 

Sântulă Paulinu ali Nolei: „Sântuli Duchi şi 
Cuvântul lui Domnegeii, de uă potrivă Domnedei și 
unulă și altulă, remânii în accellași șefi, şi vinii din 
Tatălă unica lorii surginte, Fiiulă prin nascere, şi 
Duchulă prin purcedere; ei și-păstredă fiă-quare at- 

5
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tributul loră personal, și mai currândă sântă difteriți 
dequâtă divisaţi între dânșii. (lopist. 3, ad Amand.) 

Mai avemiă âncă dea menţionă, pre Părinţii quari 
recunnoscii qud Sântuli Duchii pureede din 'Patălă și 
Quari, în accellaşi timpi, hacludă, fă implicită, fiă 
explicită idea qud ellu purcede și Del Fiiulă. | 

Sântuli Basiliu: „Sântulă Duchii este unită cu Fiiulă, şi “şi-ţine fiinţa dela autorele sei, dela Tatăl din quare purcede; attributulă set personal are dcră qua caracteriă distinctivă: de a fi cunoscută după Fiiulă şi cu ellii, şi de a 'st-av6 existenţa dela 'Patălă. Fiiulă, quare face so cunnâscemă, după ellu şi cu cllă pre Sântulii Duchu quare pavcede din Tatăl, nu are, în ccaa-que privesce attributulă seu distinctivă, ne- mica în de commună cu Tatală şi cu Sântulă Duchi. (Sântulă Basiliu, epistola 3% cotră fratele sei Gre- gorii, $ 4.) 

Se poteă expune mai clară qud 'Tatăliă este sur- gintea unică în Divinitate ; qu0 fiă-quare persână în în Domnedeii şi-are caracteriulă personal propriii, ne- communicabile unei persâne differite; qud Fiiulă nu are nemica în de communii cu "Tatăl în ceaa-que con- stitue attributulă personal allă Tatălui; qud accestă attributăi este de a. ft Surginte unică a Fiiului prin Wascere; a Sântului Duchă Prin purcedere, qud Du- chulii este numaj cunnosculă să manifestată prin Fiiulaă ? 

Accellaşi doctore se mai exprime »Mi-vepresintă, în Sântulă Duchi, tăli, Peniru-gud purcede din Tatălă, și uă alta cu Fiiulă, peniru-guo citescu: Deguo nu are Qquine-va du- 
pe ; Cha fă Christos, accella nu este allă luu (Id., Ho- mil Conţ, Sabell., ş 6.) | 

încă astă-feli: 
„uă rudeniă cu Ta-



Da 

Rudenia cu Fiiulă nu consiste dâră dequătii în manifestaţiunea şi communicarea Duchului prin Christos. 
Sântulă Gregoriii Teologul: „Ceaa que 'Tatăli, Fiiulă şi Sântulă Duchă aiiă de obște, este de a fi necreaţi și Domnegei ; pentru Fiiulă și Sântulă Duchi, este de a fi din Tatăl ; ră ceaa-que este proriă Tatălui «ste de a fi nenăscutii; Fiiulă, de a fi nă- scuti; Sântulă Duchi de a purcede.“ (Orat, in Land, Her., $ 32.) 
„Fiiuli are tâte quâte are Tatălă, afără de a Ș causă ; şi totii que possede Fiiulă apparține Sântului Duchă, afără de Qualitatea de His și de totii que este dissă corpural despre Fiiulă pentru raântuirea, mea. (Orat. în Aegypt. adv., $ 15.) 
Deci, după sântulă Gregoriă, fiinţa divină appar: ţine celloră trei persone; deră fiă-quare persnă se distinge de celle-l-alte du printr'ună attribută per sonal sii hypostatică, şi nu pâte quine-va confunde attributele personali, fără a confunde personcle, şi prin amare, fără a negă Treimea. Attributulă personal all Tatălui este de a fi surginte scă causă; allă Fiiului de a fi născută ; ali Sântului Duchi, de d purcede. A attribui Fiiului, fiă directă, fiă indirectă, qualitatea, de a fi causă, este a dă attributulă personal allă “Tatălui, este a confunde persona sa cu a “Tatălui, 

Dâră, a dice quă Sântuli Duchi purcede dintr'ânsulă, 
întruni modii Gre-quare, este a affirmă quă participă . 
la acceaa-que. face caracteriulă distinetivii allă 'Tatăe 
lui, este a negă 'Treimea. E 

"Sântuli Gregoriă all Nissei: „În sânta "Treime, 
uă singură şi acceaași persnă, Tatălă, nasce pre Fi 
iulă şi produce pre Sântulă Duchi.« (Advers, Graee, 
Toxeomm.)
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»Duchulă este uniti cu Fiiuli în accestii sens 
quă ammândoui sântii neereați, şi quă aiiă qua prin- 
cipiă allă fiinţei lori pre Domnegdeulă tutoră lueruri- 
lori; dâră se distinge de dânsulii în aceeaa qud ellă 
purcede din "Tatălui altiă-felu dequâtă Fiiuli unică, şi 
este manţfestată prin Fiiulă.“* (Cont. Ennom., lib. 1.) 

Sânţitulă Augustinii: „Patăli nu sau mictișoratii 
născtindă pre Fiiulă, qui ai trassă din sinulă sei pre 
ună altă ellă Ensuşi, astă-felă înquâti qud remâne cu 
totulii întregă şi locuesce cu totul întregi în Fiiulă. De 
assemenea, Sântulă Duchii este ună toti provenindlă dinty- 
ună totă (integer de întegro). Eli nu se depărtedă nequi- quumi de ACCELLA din quare purcede, qui este cu ELLU, așsă prequumii este din ELLU, fără a L U-păgubi întru nemica părăsindu-LU, şi foră a căstigă nemica r&- mânendiă în ELLU:« (Epistola 170, $5.) 

Sânţitulă Augustin ar fi vorbită la plurari de 
ar fi cregută qu5 Sâutulă Duchu purcedeă din Ta- 
tălă şi din Fiiulă. Dâr5, nequi-uă-dată elli nu vor- besce dequâtii de Tatăli, de îndată, que trategă de- spre purcederea propriii Qissă. 

Rusticu, diaconă allă Bisericei romane: „ Latălă aii născută, deră ellă nu e născută; Fiiulii este născutii, d6- TO ellă nemica m'aă născută Quare so fiă coeterniă, Sântuliă Duchă purcede din Tatălă, d&ră ne 
născută scă purcesii dintr'Ensulă. 
adăugeaă attributeloru accâsta.: 

_chulă vai născută pre Fiiulă 
totii asșă Sântulă Duchă nu ] 
pă qQuumă purcede din 'Tatălă.« (Cont. Aceph. Disput.) | Rusticu, duare trăiă în secululă allă VI-le, nu Eu Gat Tine metre d E 
teaă, și expune doctein sa ecli nu n admit- Ș a assupra, attributeloriă divine 

mica coeternă nu este 
Unii din cei vechi 

»După quumă Du- 
în unire cu Tatălă, 

burcede din Fiiulă, du-
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astă-felii înquâtă să se excludă accâstă pretinsă pur- 
cedere. Dequd, în secululă allă VI-le, şi la Roma chi- 
ară, opiniunea purcederei ex Filio erâ.uă simplă o- 
piniune în privința quăreia se buccuras, fiă-quare de 
libertatea sa, quumă se pâte pretinde quă accâsta e- 
ră uă dogmă a Bisericei primitive? quumii ai potutii 
trece în stare de dogmă uă assemenea opiniune? 

In secululă allă IX-le, Anastasiu, bibliotecariulti 
papei, explicaă prin îrdmitterea în lume purcederea 
ex Filio pre quare Oriintele uă imputaă Oceidintelui 
Qud ai admissu-uă; ellă negaă cu modulă accesta 
doctrina pureederei din Piiulă, aşsă prequumii ea aă 
trecuti în stare de dogmă în Biserica romană. (Anast, 
bibl., Epist. ap. Ioann. diac.) 

Este affâră de tâtă îndouicla quă tradiţiunea ca- 
tolică sai exprimată în privinţa relaţiunilori între Ta- 
tălă, Fiiulă şi Sântulu Duchiă, așșă înquâtă să deter- 
mine clarii acceaa-que constitue unitatea, loră de fi- 
inţă și attributele lori personali. Din mărturia sa 
veesse qud Fiiuli nu pâte nequi directi nequi indi- 
vecti să participe la attributulă de principiă în 'Trei- 
me; quă nu pote quine-va s6 lu-facă să participe (la 
accestii attributi), mai multă s€ă mai pugini depăr- 
tatii (d'une manicre plus ou moins detourn6e), fără a 
attacă distincțiunea fundamentală quare existe între per- 
snele divine, şi fără a distruge 'Treimea. 

Accestă doctrină fiindă sciută, se întrebă qnine- 
va quumii pote să înveţe Biserica romană doctrina sa 
despre filiogue fără să vedă quă în accellaşi timpii ea, 
n6gă Treimea în quare cu tâte accestea voiesce să 
credă. 

Biserica romană merge mai departe; ea, pretinde 
quă tradiţiunea catolică i-este în favârea ei. Amii ar- 
răttată mai susii prin que procedări teologii sei ati



potuti rădică ună attare pretensiune. Studicle ndstre assupra Părinţiloră ati distrussti subterfugiele lori celle mai subtili. Este forte evident  într'addevării quo tote expressiunile de Quari sai servită Părinții Bisericei. în affâră de expressiunile evangelice quari desemnedă purcederea eternă propriă dissă, nu însem- ncdă dequâtă Irdmitterea, missiunca Sântului Duchit în lume, dela Tatălă, prin Pitulă ; Sci qua interpretă ailă Fiului scă all Cuvântului pentru a răspândi în sufflete Addevivulă, expressiune eternă a Fiinţei e- terne, adequă Cuvântului. Nu e mai pucină evidente quă Părinţii mau înțellessi dequâtă în accestii sensă expressiunile Duchulă Pinului, de quari attâta de multii atiă abusată teologii romani. 
Deră, să examinede Quine-va textele que adducă teologii romanismului pentra a şi-attribui tradițiunea catolică, şi se va convinge quă nu este negui-unulă din elle quare să nu se pâtă întârque în contra loră eu avantagiă, desvălindă subterfugiele la quari aăă recursil pentru a Je interpretă în favărea lori. Va fi lucru plihticosii pentru lectorii nostri de a intră cu noi în discusiunea tutori textelor alterate pre quari Biserica romană şi-aii sprijiniti falsa sa dog- mă, Noi amă exspusă principii generali cu adjutori- ulii quărora. cei que voră voi să întreprindă, acedstă lucrare uă voră pot face fără difâcultate. Ori-quare ar fi teologul romanistă pre Quare lu-ară ave suptiă mână, „DU va pot6 să le scape (din mână), de îndată due și-voră adduce a minte de in 

i 
dicațiunile que ami dată, 

s n a i 
- 

| Va pote Quine-va eu tote. aecestea s0 întâlnescă. 
Ni collo Gre-quari texte quari vor Păr€ mai favora- 
Il eresiei 1 ;cestă i i să: 

lei vomane. In acestă casii, va trebui să se 
urce la surginte, Atttunci va remâne€ cu totulă uimită
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vădendii qnă textele în questiune ai fostii scă essen- 
țial falsificate, sâi absolutii inventate. 

Vomii cită în privința accesta quâte-va exemple, 
Printre celle que trămișșii synodului dela Aix-la- 

Chapelle invocară în favorea adaussului, în presenţa 
papei Leon allă IIL-le, se afdă accesta pre quare ei 
lă-dică qud lu-aă trassii din Hapunerea sumbolului, 
de sânţitulă Ieronymă: „Duchulă quare purcede din 
Tatălă şi din. Prâulă este coeterni cu 'Patăli Şi cu 
Fiiali şi le este egal îu tote.“ Acceste cuvinte nu 
se afflă nequi în opera citată, nequi în celle-l alte o- 
pere alle sânţitnlui Teronymiă. La synodulii dela Flo- 
rența, Romanii cita accesată textă qua fiindă trassă 
din Professiunea de credinţă a papei Damasii: „Noi 
credemiă în Sântulă Dachă quare purcede din 'Tatălă 
și din Fiiulă... Mângâiătoriulu purcede din Tatălă și 
din Piiulă.“ Papa Damasti, în Professiunea, sa de cre- 
dinţă, dice toemai contrariuli și affirmă qud Sânutulă 
Duchiă purcede numai din Tatălă. 

Unuli din cei mai mari teologi ai Occidintelui, 
canonisatii de Biserica romană supti numele de sân- 
tulă “Toma Aquinatulă, ati citată, în opera sa contra 
Greciloră, mai multe texte de alle sântului Atanasiti 
pre quari pretinde quă le aii trassă din discursurile 
pronunțate de accestii Părinte în synoduli dela Ni- 
cea, şi din epistola sa câtră Serapion.  Negui-unulii 
din textele uccestea nu existe, după quumiă convine 
întru accesta, şi unii critică quare apparţine Bisericei 
romane, Casimir Oudin (1). 

Alţi gravi teologi, qua Bellarmin și Vasquez, atiii 
appellată, după Toma Aquinatuli, la ună passagii din 
epistola sântului Atanasiu cătră Serapion, şi accestă 
passagiii nu existe (2). - 

  

(1) Casim. Oud. Dissert. de seript., Thom. Aquinat. E 
(2) Bellarm,, De Christ, lib. IL; Vagquez, In. Prin. Past. Thoni,



Alte texte ati fosti interpolate, sci în manuserip- 
tele Părinţiloră, sci în primele edițiuni, spre a întări 
doctrina romană. Vomii cită în particularii unt pas- 
sagiă din sântulu Atanasiă (allă treile discursă con- 
tra arianiloră); uni altală din accellaşi Părinte (£- 
pistola cotră Serapion); ună text allă sântului Am- 
brosiii (Zratatulă despre Sântulă Duchă) ; unuliă all 
sântului Gregoriă allă Nissei (assupra  Rugăciuntă 
domnesci); unul allă sânţitului Teronymă (Zzplicaţiu- 
nea sambolului) ; unulă allii sânțitului Augustină (Pra- 
tatulă despre Treime); unulu allă sâutului loanne Da- 
mascenii (Istoria lui Barlaam). Ati mersi (papistii) 
chiară până a adauge pre /iliogue în epistola lui Fotiu cătră Michael, regele Bulgarilorii. In tote ac- 
ceste texte citate de teologii occidentali, atăii adaussă 
pre Filiogue, şi sau constatati attâtă de clară qud 
aceâstă adopţiune sai făcutii în evulii medii, înquâtă sai scosi (affâră) din edițiunile mai bune chiară fă- cute în Occidinte şi de erudiți părtinitori ai purcede- ez Filio. Mai multe din acceste passage dâr aiiii dis- părut din tesele relative la accestă questiune, deră altele atiii remassă. 

Uni teologi romanii âncă în vicţă, Păr. Perro- ne, citâdă, epistola, papei Hormisdas cotră Iustinianu, în 521, şi pretinde qud în accestă epistolă trebue sd se citescă qu5 sântulă Duchă purcede din Fiiulă. Cu tote accestea, Mansi Quare aii dati uă ediţiune com- pletă a Synâdeloriă de P. Labbe, Mansi, alle quărui sentimente romane sântă cunnoscute, convine quă cu- vintele şi din Fiiulă aă fosti intercalate de ud mâ- nă străină. 

Accellaşi teologii citâdă uni passagii din Di- dymiă allă Alexandriei, favorabile tesei sele, În secu- lulă ală nduele, Ratr aimn, monachii din Corbia, citâ,
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accellași texti în quare nu se afflă cuvintele favora- 
bili adaussului; ceaa-que probedă quă în secululu allii 
nduăle, accesti textii nu eră âucă interpolatii. 

Accellaşi teologi citedă qua trassii din sântuli 
Basiliu contra lui Eunomiu, ună textiă dejă citati la 
Florenţa contra Grecilori.  Âncd din accea epocă, 

Marcu all Efesului probaă quă accelliă texti nu se 

afflă de loci în manuscriptele grece mai bune. Astădi 

erudiţiunea ai dati dreptate lui Marcu alli Efesului. 

In edițiunile mai bune făcute în Occidinte, s'aii admisă 
textulă așșă prequumă ellu "lă-susţineă; ceaa-que nu 

împedică pre Părintele Perrone de a liă-cită cu alte- 

rațiune. 

Allături cu textele alterate de Păr. Perrone, să 

punemiă pre alle cellorii alți teologi şi în particula- 
rii pre alli D. Pitzipios, ună Greci vândutii Romei 
şi allii quărui pamfletă contra Bisericei orientale aii 

fostii compusi apprâpe totii de teologi romani, și im- 
primatii de Propagandă. 

Accesti din urmă fapti este constatatii de Ensăși 

cartea; cellă dântâii au fosti constati prin Ensuşi 

autorele quândă Roma, satisfăcută qud ati căpttată 

dela ellă acceaa-que doriă, refusă de a continuă a liă- 

mai plăti. | 

Pitzipios citedă accesti textii pretinsii din sântuli 
Basiliu: 

„Accestă expressiune: Tatălă aă creată lumea 
prin Fiulă, nu arrettă nequi-quumii imperfeeţiunea 

puterei Tatălui; nequi 6răşi nu miciişoregă lucrarea 
Fiiului, qui ea arrcttă unitatea voinţei. Astiă-felii ex- 

pressiunea creată prin Piiulă nu attacă nequi-quumiă, 

qui ea attestegă causa primitivă. 
„Prequumiă şi accestă termenă: Sântuli Duchii 

purcede din Tatăl prin Piiulă, ware de scopi nequi
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de a qualifică de imperfectă pureederea din Tatălui, 
nequi de a presentă qua slabă purcederea din Fiul; 
qui ea demonstrâdă unitatea voinței. Asti-felti înquâtă 
expressiunea prin Fiiulă, nu attacă nequi-guumă, qui 
confirmă causa primitivă.« 

D. Pitzipios trămitte la sâutulă Basiliu, Assupra 
Sântului Duchă, cătră Amfilochii, e. VIII. 

Noi amii verificată passagiulii. Amă păssitii în sântuli Basiliu prima parte quare se raportă la ac- țiunea creatrice și la Fiiuli. Quâtu despre partea a dOua quare se raportă la Sâutulă Duchă şi la pur- cederea sa, nu este unii singură cuvântă despre ac- cesta în sântulă Basiliu. Iuventatu-aui D. Pitzipios ân- „Suşi accestii textă, scă "lă-au împromntată dela ună altă falsificator? noi nu scimi, Der unii faptă sigură pre quare fiă quare lu-va pot€ verifică, este qud tex- tulă citată nu existe în sântulă Basiliu. 
Textul sântului Cyrillă: „Fiiulă lui Domnedei prin natură este allă luă Domnegei, quoqui este nă- scutii din Domnedeti Tatălui, şi Sântulă Duchi 'i-este de assemenea propriă; elli este întinsul și purce- de dintr Ensulă, după quumă este înțellessu qQud pur cede și din Ensuşi Donmegeă 'Fatălă.« 
Textuli grecii este dati de D. Pitzipios quare tră- mitte la sântulă Cyrillă, Commentariuli profetului oil, Eli nare nequi de quumi sensului que i se attribu- esce. Sântuluă Cyril, explicând cuvintele profetului: Voi respândi Duchulii mei, ete,, expune qud, în [i- sus Christos nouulă Adamiă, Sântulă Duchă aă fostă Communicat naturei umane și qud aă fosti așșă, prin Iisus Christos, principiulă regenerărei nâstre, Quâtă despre burcedere, nu se dice ună singură cuvântă, nequi în accestă passagiă nequi în celle-l-alte opere alle sântului Cyrillă. |
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Sântuli Gregoriă ali Nissei ati explicatii în guingui 
discursuri Tatălă, nostru scă rugăciunea domnăscă. D. 
Pitzipios aă credutii qud acceste din urmă cuvinte în- 
semndă rugăciunea domineceă; ai trunchiată unt textii 
în ceaa-que elli numesce Discurs GSSupra rugăciu- 
mei dominecei. In zadari ar căntă quine-va textulii 
indicată de D. Pitzipios în celle quingui discursuri 
alle sântului Gregoriii alli Nissei. Se găssesce, din 
contra, în alli treile discursă, uă colSnă întregă con- 
trariă systemului purcedereă ea Filio. 

Trebue să observămii, pre lângă acedsta, quă tex- 
tulă falsi allă D. Pitzipios nu probedă nemica, pen- 
tru-quă într'ânsuli citimă numai acedsta: „Sântulă 
Duchi vine din 'Tatălă, şi este probatii quă vine și 
din Fiiulă, qudqui este (issi qud accella quare nu are: 
duchuli lui Christos nu este ali lui. Nu este vor- 
ba aici dequâtă de Duchuli întru quâtă este commu- 
nicată chrestiniloră. Cu addevărată nu eră, trebuinţă 
de ostenâla de a, trunchiă unui textii pentru a adjun- 
ge lu accestă resultatii. 

Eccă uă nâuă probă de educaţiunea D. Pitzipios 
și a teologilori Romei. Ei citâdă accestă pretinsă texti 
allă sântului Atanasiu: „Sântuli Duchi vine din 'Ta- 
tălă şi din Fiiulă; ellă nu ati fostă nequi făcută ne- 
qui creati (de dânşii); elli nu e născută, qui puree- 
de dintrânşii.“ Ei arrettă accesti texti qua fiindă 
trassi dinu Omologaţiunea, credinței. Ar crede quine- 
va, la prima vedere, quă este vorba de uă operă teo- 
logică a marelui episcopi allă Alexandriei; în reali-. 
tate nu e nemica. D. Pitzipios, quare este Grecii, ati 
tradussti prin omologafiune cuvântulii grecii quare, în 
românesce, însemnă professiune, şi aii numită omo- 
logaţiune de credință protessiunea de credinţă CUnno- 
scută supti titlulă de Symbol sântului Atanasiă..
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Toţi erudiții convinii în unanimitate, şi este demon- 
strată quă aecesti symbolă ai fostă compusă de ună 

scrietoră quare n'ar fi anterior seculului allă şessele. 
Nosl-Alexandru expune cu perfecţiune tote rațiu- 

nile quari ati decisii pre erudiţi so nu considere sym- 
bolulă în questiune qua fiindă allă sântului archiepi- 
scop allă Alexandriei; elli face în particular acec- 
stă observare importantă: qud nequi sântuli Cyrillă 
alli Alexandriei, nequi synodulii dela Efes, nequi 
sântulă Leon, nequi synoduli dela Chaleedon, nai 
oppusii acesti symbolă ereticiloră Eutichiii şi Nesto- 
riă, alle quăroră errori sfântă cu tote accestea expu- 
se într'ânsulu și combătute forte categorică. Sântulă 
Cyrillă, în particular, quare ai şeduti pre accellași 
scaunii qua sântulă Atanasiă, mar fi neglessă de si- 
gură de a oppune ereticiloră accâstă înaltă autorita- 
te. „Trebue s0 adaugemii pre lOngă acessta, continuă 
Nosl-Alexandru, tăcerea Latiniloriă quari wati oppusi 
accesti symbolii. Greciloră, pân în timpulă lui Gre- 
goriă allă IX-le,“ adequd pâno în secululă allă trei- 
spră-decele. „Pote quine-va crede, întraddevări, dice 
accellași istoricii, quă de sar fi privită qua sigură 
qud accestii symbolii eră allă sântului Atanasiă, nu 
Sar fi servită (neminea) de dânsulă qua de uă să- 
gâttă, contra, Greciloră schismatici, quăqui accestii ar- 
gumenti n'ar fi fostă de uă mică greutate, din causa 
autorităţei de quare se buceură sântulii Atanasiu în am- mEnddu Bisericele?« (Natal. Alex., Hist. eccl., saecul. 
IV, Cap. IV, ş X.) — Tillemont (Mem. eccl., t. VIII. 
nota 34, p. 668) observă cu multă dreptate quă ere- siele lui Nestorit şi Ewvtichii sfântă de assemenea cu claritate indicate şi combătute în symboluli gissă all sântului Atanasiu, quași a lui Ariu, și quă m'aii po- 
tută quine- 5 "i ) i 

Quine-va să se exprime așșă teologigesce prequumii
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face în accestii symbolă, dequâtă după condemnarea 

accestorii eresie, adequă quândi synodele dela Efesii 

şi dela Chalcedon aiii elucidată tote guestiunile râ- 
dicate de accesti eretici şi quândă aiiii definită adde- 
vărata credinţă. Ellă ar fi potută sd adauge IOng5 

eresiele lui livtichiă și Nestoriii, şi pre a monoteliţi- 

lori quare de assemenea este într'ânsulă combătută 

şi quare nu fâ condemnată definitivă dequâtă în sy- 

nodulă all şessele ecumenică, la finitulă seculului 

alli şeptele. Symboluli dissi ali sântului Atanasiii 

nu pote ded să datede deguâtiă din secululi allă 
şeptele. 

Printre învăţaţi, -unii lu-attribuescă lui Eusebiu 
allă Vercellei, alţii lui Anastasiu Sinaitulă, alţii ore- 

unuă teologă anonymiă francesă, din timpulă, luă Pe- 
pin scă Carolu Celii Mave. (Natalis-Alexandru, loc. cit.) 

Păr. Quesnel, în a patru-spră-gece dissertațiune 
a sa assupra operiloriă sântului Leon, lu-attribuesce 
lui Vigilii allă 'Tapsului. Anthelmi ai combătută ac- 

cestă opiniune și ai attribuiti susă-dissuli symbolă 

lui Vincent din Lerini. Dâră accestă opiniune ai fostă 

lăpădată de toţi erudiţii scă apprope de toți. 
Printre multele probe que saă dati pentru a pro- 

bă qud symbolulii attribuită sântului Atanasii nu e- 
ste allii accestui sântii doctore, serietorii occidentali 

nu ne ai dati âncă una quare este cu tote accestea, 

otărîtore, qud adequă doctrina lui Filiogae quare într- 

Ensulă este învâţată este contrariă doctrinei que sân- 

tulă Atanasiii ai expusă în operile selle autentice, şi 

în particulariii în Epistola sa cotră Serapion assupra 

Sântului Duchă. 
Este forte evidinte, din differiţii autori quărora 

se attribue symbolulă gissă allă sântului Atanasiu, 

quă savanții nu sânti de accordă assupra epocei



în quare sait compusii acccstă professiune de cre- 
dință, 

, Vossius (Dissert. de tribus symb.) afirmă posi- 
tivii qud cellă Vântâiă serietorii quare 'lă-attribui sâu- 
tului Atanasiu este Abbon, avvă (egumenib) allă mo- 
nastirei lui Fleury, în sccululu allă decele. Des Til- 
lemont observă quă accestă symbolă au fostă citati 
în accellași modă în secululă ali nucile, de Hinemar 
de Reims, și de Ratramn şi Enea în operile que ai 
compusă pentru appărarea adaussului Filioque în svm- 
bolulă dela Nicea. 

Așșă dâră numai dela accestă discusiune symbo- lulă Sai attribuiti sântului Atanasii. Ellă eră ante- rior accâstei epoce, şi Tillemont dice qud „se crede qud allă patrule şi allu șcssele synodă dela Toleda, în 633 şi în 638, ati împromutati dintr'ânsulii diver- se expressiună,“ 
Cea, mai înaltă origine que sar pote attribuţ sym- holului dissă ali sântului Atanasii ar fi deră secu- lulti allă şâptele. 'Tillemonţ crede quă pste să datede din „secululă allă sessele, dâră în accellaşi timpi mărturesce QUd nu se găssesce vre uă expressiune dintr'ânsulă dequâti în synodele din Ispania din secululă all septele, 

Este de însemnată Qu6 prima sa appariţiune în istoriă concordă cu epoca în quare se agită questiu- nea lui F/liogue, şi quă aceâstă âpparițiune aă avută locă, în Ispania, la accellcași synâde dela Toleda în Quari pentru prima, Gră fi învățată doctrina lui Zi- liogque. Unii altă faptă de assemenea sigură şi qua- ve are cea mai mare importanţă, este quă erudiții ad- mitti în genere Qud ellă ai fostă scrissi în latinesce Și qud nu pote emană, dela unii altă. grecii quare ar „fi cunnoseuti accestă limbă, quăqui nu se găssesce



într'âusulă nequi-ună ellenismă. Que va mai multi, 
există în grecesce mai multe texte diferite de accesti 
symbolii, ceaa-que probedă quă el. nai fostii com- 
pusti întraccâstă limbă, gui ait fosti tradussi din la- 
tinesce de mai mulți autori difteriți, şi quă Oriintele 'lă-at 
priimită dela Occidinte, affră de cuvintele 2 Filjo. 

Asșă deâră symboluli 'dissă allă sântului Atana- 
siu nu este allă accestui sânti doctore; elli nu este 
anterio» doctrinei lui Filiogue; ellă este numaă, quaşi 
însuşi Fuliogue, anterior seculului allă nduăle în qua- 
re adaussuliă trecâ din Ispania în Francia; elli este 
contimpurană cu doctrina lui Piliogue; și luâ proba 
bile nascere în acceaaşi ţârră şi în accelleaşi cireum- 
stanţe. Nu 'lă-attribui nimenea sântului Atanasiti în- 
ainte de secululi allă nduăle. 

Teologia romană appellâdă întru accâsta la sân- 
tulă loan Chrysostomiă quare ar f dissi în Discum- 
sul seii assupra Intrupăreă (citiți: assupra nascerei) 
Domnului Nostru: „lisus Christos at venită între noi; 
ellă ne ai dati Duchulă guare purcede dintr &nsulă, 
și a luată corpuli nostru.“ Accesti textii, afforă, de cu- 
vEntulă: gaare purcede dintr'ânsulă, quare nu se afflă în 
nequi uă parte a operiloră sântului Ioan Chrysostomă, 
accestii texti, dicemii, este imitată după passagiuli în qua- 
re sântulii patriarehă all Constanținopolei dice cu totulă 
simplu: „Ell aă luată corpuliă nostru, și ne ai dată Du- 
chulii sei.“ 'Frebue să aibă quine-va bună voință pentra 
a vede într'nă assemenea frasă purcederea ex Filio. 

Eccă accumiă ună texti attribuitii sântului Epifa- 
niă și quare ar fi trassi din opera intitulată: Zinco- 
ratus. „Lrebue să eredemă quă sântuli Duchă pur- 
cede din Christos să dintr'ammândoui (din "Tatălui şi 
din Fiiulă) pentru-quă lisus Christos dice: „Quare 
purcede din Tatălă și accella va lua dintralhi mei.“



SO — 

Noi ami deschisi Fncoratus all sântului Epifa- 

ni, şi în ellă ami afflată ceaa-que urmegă: „Nu sfintii 

doui Fii, gqudqui Fiiulă este unici. Așșă, Sântuli 

Duchiă este Duchulă Sântă şi Duchulă lui Domne- 

deii quare este purrorea cu Tatălă şi cu Yiiulă, nu 
străină domnegeirei, qui existândă prin Domnedeii, și 

purcedendă din Tatălă şi priimindă dela Piiulă. ($ VL.) 
„Duchuli purcede din Tatălă şi priimesce dela 

Fiiulă. ($ VII.) 

„Și Sântuli Duchiă de assemenea este unicii, ne- 

usurpândă nequi numele de Fiiă, nequi titlulă de Ta- 
tă, qui numită Duchulă Sânti şi nestrăină Tatălui; 
quăqui 6nsuși Fiiulă "lă ai numită: Dauchulă Tatăhă, 
şi aii dissii: „Quare purcede din Tatălă și quare va 
priimi dintr'allă meă,“ pentru qua să nu fiă cregutii 
străină Tatălui și Fiiului, şi să se sciă quăd are ac- 
ceaaşi substanță şi acceaași domnegeire.* ($ VIII.) 

Dintwaccestii din urmă passagiă este trassu textuli 
trunchiată şi falsificată de teologia romană. Sântulă Epi- 
fanii îiu attribuesce într'ânsulii Purcederea deguâtii 'Tată- 
lui, şi ea 'lu-face să înveţe Purcederea ex Filio. Ac- 
cesta este tocmai contrariulă de ceaa-que învâţă sân- 
tulă episcopi allă Chyprului. 

Pitzipios aă îndrăsnită întru accâsta să appelle- 
de Ia liturgia orientală în favârea eresiei romane a 
lui Filiogue.  Unulă din textele selle falsificate este 
trassăi din legenda sântului Dionysii Areopagitulii 
scrissă de Metafrastu, operă quare nu ţine de cărţile 
de oficii alle Bisericei orientali. Que dicii accelle 
texte? Qud Sântulă Duchii este imaginea Fiiuluii; Qud 
isus Christos aă 'trămissă pre Sântulă Duchii preste 
națiunile necredinciâse pentru a le converti; qud Sân- 
tul Duchu este fluviuli Domnedeirei penindă din Ta- tăli prin Fiiulă în lume; quă Duchulă este duchuli
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Fiiului și allă Tatălui; quă Fiiuli aă trămissă pre 
Duchuli seii în lume. D. Pitzipios traduce prin a pur 
cede și purcedere cuvintele guari însemnedă trămit= 
terea Sântului Duchiă în lume; quâtii despre cuvân- 
tul evangeliciă: guare purcede (Eeporâvetai), nu lu- 
găssesce quine-va uă singură dată întrebuințată pen 
tru a desemnă actulă Fiiului trămitteudă pre Sântulii 
Duchii. Accâstă observare este cu attâti mai impor- 
tantă cu quâtă liturgia orientală ai fostă serissă în 
acceaași limbă quaşi Evangelia. Dequd autorii acce- 
stei liturgii ari fi voitu să exprime purcederea ex Fi- 
lo, quumii ne ami pot dumeri quă ei n'aă îutrebu- 
inţată cuvântului quare, în Evangeliă, însemnâgă a pur- 
code? Dâră, ei nu lu-întrebuinţedă nequi-uă singură dată 
pentru a exprime acţiunea Fiiului relativii de Sântulă 
Duchii.  Accâsta nu împedică pre antcre de a vedg 
pretutindene purcederea.  Duchuli Sântiă este de ac- 
ceaași substanță cu 'Tatăli şi cu Fiiulu; el ai prii- 
mită dela Fiiuli, quare este addeverulă essential, ac- 
cesti, addevevă pentru a iniţiă lumea în cunnâscerea 
sa; prin addeverulă pre quare 'lă-aă addussă în lu- 
me, Sântulă Duchiă este imaginea Fiiului, quare este 
addevărulă. Feed tâtă doctrina quare reesse din ru- 
găciunile publice alle Bisericei orientali. Quâtă de- 
spre purcederea ex Filio, nu se află ună singurii cu- 
vântiă quare să se referescă la dânsa, 

55 terminămă accâstă nomenclatură de falsifica- 
țiuni printruă ultimă quare aii fosti făcută de ună 
teologă romană âncă în vicță, întruă operă a unui 
episcopă russă âncă în vicță. | 

Intr'uă operă intitulată: Incercare de conciliaţiu= 
ne între Biserica latină şi Biserica grâcă neunită, D, 
avva Tilloy, doctore în teologiă şi în dreptulă ca: 
nonicii, și scrietorii forte cunnoscutii în Francia, în 

b
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partitulă ultramontani, a încercată de a probă eresia 
romană a lui Filiogue cu adjutoriuli texteloră falsi- 
ficate. Intru acesta ellă appellâdă in fine la uă pro- 
fessiune de credință pre quare uă attribuesce Biseri. 
cei russe. Să citămi cuvintele selle: „Monseniorulii 
Macarii este quare, fără să voidscă fără îndouidlă, 
'mi-procură accâstă mărturiă. In Teologia sa ortodoză, 
ellă citedă uă professiune de credință pr6 bine cun- 
noscută, imprimată de mai multe ori, şi, pentru mai 
multă siguranţă, teologulă russă indică edițiunea pre 
guare ellă uă preferesce; a nume acceaa pre quare 
Kimmel ai inserată-uă în Libri symbolici Icclesiae 
orientalis, dedicate comitelui Protassof şi publicate la 
lena în 1843. Deschid cartea fa locul îndicată de 
Monseniorulă Macariă, şi citescu :...« Urmegă ddus 
passage trasse din prima professiune de credință at- 
tribuită lui Gennadiu, patriarehă allă Constantinopo- 
lei, și în quari se învâţă întaddevără purcederea din 
Tatăl şi din Fiiulă. 

Mai înainte de a ne occupă de valdrea şi de au- 
tenticitatea professiunei. de credință în questiune, tre- 
bue să examinămiă prealabil dequă Pre Sânţitula Ma- 
carii ai datu-uă, în Teologia sa ortodoză ,; qua prii- mită de Biserica Russă; dequă aă indicată passagie- le citate de D. avva Tilloy; dequă aă recommandată 
ellă ediţinnea lui Kimmel. Doctorele nostru uă affir- mă; și noi affirmămii, qu6 trebue să fi perdută qui- ne-va totă pudârea pentru a îndrăsni sd spună una qua aceâsta. Doctorele nostru nai indicată, fiindu-qud nu “i-conveniă, loculă în quare Pre Sânţitulă Macariii ar fi vorbită despre professiunea de credință în que- stiune. Noi vomii dă indicaţiuni precise și se voră pot verifică. N'ai vorbită de dânsa în. Teologia _or- todoză învăţatulă și venerabiluli episcopii-teologu, qui



în Introducţiunea în Teologia ortodoxă, quare forme- dă uă operă a parte. In a dâua parte a accestei o- 
pere, intitulată despre Sarginţile teologiei ortodoze, 
secţiunea III, capitululă allă IV-le, doctuli teologă 
vorbesce despre expunerile credinței.  Acceste expu- 
neri sântă de două classi: 1-iă accellea quari appar- 
ţină vechei Biserice ecumenice infallibile; 2-le accel- 
lea quari apparţină Bisericeloriă particulari şi quasi 
nu ai merită deguâtă intru Quâtă suntă, conforme 
cu celle dântâii. Printre expunerile de a doua classă, 
distinge pre accellea quari sântăi commune întregei 
Biserice orientale şi pre celle quari sânti particulari 
Bisericei russe. Ellă indică qua commune întregei Bi- 
serice orientale d6u& expuneri de credință, quari nu 
ailii nequi-ună raportă cu acceaa quare este citată de 
D. 'Tilloy, appoi accellea quari sunti coprinse: în ja- 
rământulă, episcopiloră ; în Questiunile dogmatice pen- 
tru Iudeii şi Sarracinii quari intră în Biserică; în pro- 
Jesiunea de credinţă pre quare uă recitedă membrii 
cellori-l alte Biserice quândă intră în Biserica, orto- 
doxă; în formula de ezcommunicațiune.  Negqui-una, 
din acceste expuneri de credință nu are raport cu 
acceaa pre quare aă citatu-uă D. 'Tilloy. 

Celle pre quari Pr6 Sânţituli Macarii le indică 
qua apparținEndă în particulariă Bisericei Russiei sântă: 
l-ii Catechismulă, cellă Mare compusă de Pr Sân- 
țitulă Filaret, Mitropolituli Moscovei, şi publicată 
de Sântulă Synodă; 2-le opere de controversă publi- 
cate de acceaași autoritate, qua Convorbirile compuse 
de Pre Sânţitulu Filaretă all Moscovei; Pâra cre- 
dinţei, etc. 

Pre Sânţitulă Macariu observă pre urmă în notă 
qud nu pote dă quine-va carte symbolică a unei Bi- 
serice dequâtă uă expunere de credinţă publicată de
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toți acceia guari se afflă în cupulii accestei Biserice, 

şi nu de ună episcopă în particulariă, ori-gquare ar 

pote fi celebritatea sa. „Pentru acedstu, adauge elli, 
teologii străini aăă mare greşștlă quândi pună prin- 
tre cârţile symbolice alle Bisericei de Ressăriti, ete., 
ete.“ 

Inv&ţatuli teologă, după que aii citată quâte-va 
exemple de confessiuni de credinţă curată particulari, 
se exprime astă-feli: „Acedsta este greșscla que ati 
făcutu-uă de currândă Kimmel, în publicaţiunea ope- 
rei selle intitulată: Lsbri sambolici Weelesiae orientalis, 
lenae 1848.* (Introducţiune în Teologia ortodoză, p. 
609 ediţiune de Paris 1857.) 

Astii-felă Pr€ Sânţitulă Macariă blamedă pre 
Kimmel pentru-quă aă dată qua expuneri de credinţă 
alle Bisericei orientali, operi quari nu merită accesti 
titlu. Nu menționedă nequi-quumiă, printre professiu- 
nile de credință alle Bisericei orientali în general, 
s6ă alle Bisericei russe in particulariti, prima profes- 
siune de credință, attribuită lui Gennadiă și inserată, 
în collecţiunea lui Kimmel; are grige de a stabili 
quă professiunile de credință alle particulariloră nu 
potii apparţine Bisericeloră, şi D. Tilloy pretinde qud 
ellă aii recunnoscută qua professiune de credinţă a 
Bisericei russe prima professiune a lui Gennadiu din 
quare ai citată extracte; şi qud au recommandatii e- 
diţiunea lui Kimmel! 

Quumiă sd caracterisămii uă assemenea proceda- 
re? Şi appoi după que aă imputată savantulă teologii 
russii contrariulă de ceaa-que ellă ai învățată, D. 'Til- 
loy îndrăsnesce să se exprime astă-felă: „După ud 
aliare mărturie din partea Monseniorului Macarii, 
ame guine-va dreptulă, de a se mira quă savantulă 
prelată a consacrată mai bine de uă sută pagini de



alle teologiei selle pentru a susțin6 uă doctrină dia- 
metral oppusă doctrinei din confessiunea de credință 
pre quare uă APPROBĂ şi a quărei ORTODOXIĂ uă 
RECUNNOSCE 1 Quâtă nerogșunare în accestii tristi 
şi păccătosă limbagii! Drd D. Tilloy se covârşesce 
âncă în ceaa-que urmedă: „Ui attare contradicţiune 
într'unii prelată priviti cu dreptate qua unulii din cei 
mai învățați teologi ai Bisericei russe ar fi neexpli- 
cabilă dâquă nu ami sci quă preșudiciele de sectă, 
chiară înt”'ună, teologă, aăă forte adesea mai multă 
dominiă assupra spiritului degquâtă logica.“ 

Tecă demnuli corollariti alli uneia dintre celle 
mai grosse minciuni que ne aii fostii dată de a găssi 
în operile ultramontane, attâtii de fecunde cu tâte ac- 
cesteu în falsificaţiuni și în imputări calomnidse. 

Quâtiă despra professiunea de credinţă citată de 
D. Tilloy, “şi-pâte quine-va pune accâstă questiune: 
Quine îi este autorele? Kimmel ai publicatii dâu& 
pre quari le attribue lui Gennadiu, patriarchu allă 
Constantinopolei. Cea d'ântâiii este în formă de dia- 
logii între patriarehulă şi sultanulă Mohammed. Dintr'- 
aceâsta D. 'Tilloy ai trassă textele selle favorabili 
purcederei ex Filio. Intr'a d6ua, discursul este con- 

tin, şi doctrina este oppusă formal purcederei ex 

Filio. Kimmel n'a probatiă autenticitatea nequi-uneia. 
din elle. La paginea 8 a Prolegomeneloră, selle, elli 
dice, foră a dă probe, „quă patriarehulă pare a fi 
scrissă pre cea d'ântâiii professiune de credintă; şi 

qu5 sultanulă querându-i-uă pre urmă în serissă, ellii 

ud retractă, uă prescurtă, şi Se PARE qud ai pu- 

blicatu-uă întraceâstă din urmă formă.“ Que însem- 

n€dă acceste cuvinte alle professorelui protestantă ? 

que garanţiă de autenticitate ne ofiereseii elle?
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Unii faptii sigurii, şi quare nu pâte fi contestatii, 
este quă Georgiu-Scholarii, quare fâ appoi patriar- 
ehulii Gennadiă, după que ai slăbiti puginii în sy- 
noduli delu Florenţa, se declară attâtii de pe fagiă în 
favorea doctrinei orientali, după reîntornarea sa la 
Constantinopole, înquâtă Marcu allă Ffesului, Ensuși, 
îi încredinţă grigea ortodoxiei după mârtea sa; este 
siguri quă Georgiu Scholariu, nefiind ânco patri- 
archă, se asrettă demnuli emuli alli lui Marcu allă 
Efesului quăruia îi-pronunță elogiul funebru, şi îi- 
compuse epitafiulă.  Pâte crede quine-va qud accestiă 
viguros appărătoră allă doctrinei orientali, accestii 
adversariă all latinismuluă, să fi compusii uă profes- siune de credință în quare să fi affectatu de a se în- 
tinde assupra purcederei ex Filo? 

Prima professiune de credință attribuită lui Gen- nadiă nu pote fi deră a lui. De ar fi şi a lui ea w'ar av€ importanţă qua professiune de credință a unei Bi- serice. D. avva Tilloy at luati eră unu apocryfă qua pre uă scriere seridsă, şi at lipsiti dela împle- Direa primelorii datorii de onâre litterariă, pretindândă quă Pr6 Sânţitulă Macariă aă dati accestă apoeryfi, que emancdă dela ună particulariă , qua pre uă pro- tessiune de credință recunnoscută de Biserica Russiei. Din lucrarea que amă făcută, noi sfiutemi în drepti să tragemi acceste dâu& conelusiuni: 
l-ii 'Tradiţiunea catolică învâță uă doctrină for- mal contrariă doctrinei Bisericei romane assupra pur- cederei Sântului Duchiă, 
2-le Teologii romani n'a potutii întru accâsta să appellede la tradițiune dequâtă alterândă sensulă texteloră sci falsificându-le.



A TREIA ERESIĂ A PAPALITĂȚEI 
Sâ Doctrina Sa 

IN PRIVINȚA ÎNTRUPĂREI. 
  

Nu eredemii qud ar pot€ quine-va rezonabil con- 
testă ccaa-que ami stabilită în privinţa eresici papa- 
lităţei, relativă la sânta Treime. 'Teoriele pretinse. fi- 
losofice cu adjutoriuli quărora sai încercați de a 
justifică adaussulă lui filiogue în symbolă nu suppor- 
tă examinarea. De abbiă chiariă mai înțellege quine- 
va qud saii încercatii accestă felu de probe într'uă 
Biserică quare învâţă qud 'Preimea este uni mysterii 
necoprinsibil, și quă proba tradițională este singura 
admissibil& quândă este vorba de a constată existen- 
ţa unci dogme revelate. 

Noi nu vomi perde timpul a discută teorii quari 
se raportă la uă dogmă necoprinsibilă. Ami între- 
buințati singura metodă raţionabilă expunândi,. suptă 
tote raporturile, şi în tâte detaliele selle, tradiţiunea 
constantă a DBisericei chrestine. 

Dogma papală fiind contrariă accestei tradițiună 
este uă eresiă. 

Dela prima dogmă fundamentălă a chrestinismu- 
lui, trecemii la a d6ua, adequs, la mysteriulii Întru- 
părei. Papalitatea ai impusă Bisericeloră occidentali 
mai multe eresie destructive acestei dogme. 

S5 expunemă mai întâi în que consiste ea. 
Tote Bisericele chrestine aiă professată şi pro- 

fess6dă quă Cuvântuli, a dâua persână a Treimei, 
sai făcută omi; quă aii luată ună corpii omenescă



şi ună suffetă omenescii; quă saii arrtttatii în lume 
suptă sumele de Lisus, şi cu qualificaţiunea de Crri- 
stos. 

Sântii derd în Iisus Christos dduă nature, dom- 
nedecscă și omenescă. Cu tâte accestea, nu este de- 
quâtă unii isus Christos, adequă, vă singură persână 
într'nsulă; accâstă persână este aceeaa a Cuvântului, 
astă-feli înquâtă Iisus Christos, Domnedeii-omii, este 
numită cu dreptate Ziiă allă lui Domneşleiă. 

Nestoriii ai contradissii accâstă învețătură chre- 
stină. ENă nu îndrăsnt, qua vechii Gnostici, să spu- 
nă pre faciă qud sfântă în Lisus Christos d6ug pers6- 
ne, d6ră attribui fiă-guăreia din celle două nature uă Stare attâti de deosebită înquâtă poteă, quine-va forte bine să conchidă dintraceesta qu5 ellii consideraă pre fiă-quare natură qua uă personalitate. Ell mergei, PEnd la a separă întru attâta natura, omenescă de na- tura domnedeâscă înquâti pretindes qud domnegeirea trebue să fiă adorată separati de omenire. 

Dequs, în pers6na unică a, lui lisus Christos, s'ar pote separă omenirea de domnegeire, este forte evi- tinte quă accestă omenire nu ar merită cultului de latiiă quare nu se datoresce dequâtiă lui Domnedei; Qudqui, separată de domnegeire, omemrea este creatu- vă și nu este Dumnegei. La accâstă consequință tin- des Nestoriu Quare voiă să facă din omuli în lisus Christos, uă pers6nă omenscă, deosebită de persona domnedecscă, 
Pentru a respunde eresiei selle, Biserica trebuiă să proclame quă uă singură adoraţiune se adressedă lui Iisus Christos, pentru-quă nu este într'Ensulă de- quâtii uă persână quare este acceaa a Fiiului lui Dom- nedeii. Accesta este ceaa-que decise synodulii ecu- menică dela Efesu.



Allă quinquile şi allă șessele synode ccuinenice 
proclamară accellaşi addevără, conformti cu învățătu- 
ra Bisericei primitive, allu quăreia organi eră sân- 
tulu Atanasiu allă Alexandriei quândă dicea: „Noi nu 
adorămii uni lucru creată, qui pre stăpânul lueruri- 
lorii create, pre Cuvântulă lui Domnedei întrupat, 
deşi Ensuşi corpulă considerati separată, face parte 
din lucrurile create, cu tâte accestea ellă ai deveniti 
corpulă lui Domnedii; noi nu adorămii accestă corpă, 
după que Vamă despărțită de Cuvântulă; de asseme- 
nea, nu separămă pre Cuvântulă de corpi quândă 
voim sd Jă-adorămi; qui sciindă qud Cuvântulă trupă 
saă făcută, recunnâscemă de Domnedeu pre Cuvân- 
tală existendi în corpi.“ ($. Ath. Epist. ad Adelph., 
$ 3.) Astă-felă este dogma definită de attunei de 5y- 
n6dele ecumenice, şi admisă de tote Bisericele, îm- 
preună şi de a Romei. 

Nu este necessariii de a ne intinde mai multă 
pentru constatarea unui punctii de credință que nu e- 
ste contestată. Pentru a probă, quă papalitatea aii fostii 
eretică în privința accestui puncti , trebue numai sd 
demonstrămă quă, allăturea cu învățătura commună, ea 
ait addaussii una particulariă, quare distruge radical 
dogma, unităţei de pers6nă în lisus Christos, qud ea nu 
adoredă pre Iisus Christos cu uă singură adoraţiune 
quare se raportă la pers6na sa dommnedeescă ; quă a- 
dressedă unii cultă special omenirei selle şi chiară la 
părți din corpuli sei, a nume ânimei, şi adressâdă 
accestei ânime, lăssândă la uă parte persâna domne- 
decscă, ună cultă de latriă, 

Dequă vomă probă .accestă faptă, va trebui să 
conchidemi dintr'ânsulă quă papalitatea ai învăţat 
şi impusă Bisericelori occidentali uă erestă mai de- 
plorabile âncă dequâti Nestorianismulă.



Quâte-va cuvinte assupra originei Sacrei- Anime 
sântă necessarie pentru înţellegerea cellori que voimii 
ave de dissi. 

Cell d'ântâii teologii quare ati învăţatu-uă este 
uni iesuită numiti La Colombiere, mortă în 1682 
Ell erâ confessore alli unei monachii din congre- 
țiunea dissă a Visitaţiunei, şi numită Maria Alaco- 
que. Părintele La Colombiere împrumută, penitentei 
selle uă mulţime de revelaţiuni, quari trecură, din 
cârtiile selle, în mai multe publicaţiuni făcute de ie- 
suiți, și în vicța Mariei Alacoque, publicată de Lan- 
guet episcopă de Soissons, episcopi iesuitii de uă mai 
fi fosti vre-uă dată și iesuitii, 

Quândi Languet publică accâstă operă, fâ din 
causa accâsta ună aşşă de mare scandali înquâtii, în 
unire cu preutulă dela Sântulă Sulpicii din Paris, 
fratele sei, se grăbi de a face s5 dispară exempla- 
riele.  Quâte-va cu tote accestea se vândusse, şi ap- părâ după elle uă traducţiune italiană. Papa Clemen- te allă XIV-le uă condemnâ numai dequâtă în 1772. 

Maria Alacoque, monachiă din Paray-le-Monial, în diocesa Autunului, morisse din 1690. 
„Din acceste date, se vede qud cultulă Sacrei- Anime nu se urcă la uă pre-înaltă antiquitate ; la fi- nitulă seculului alu optu-spră-dlecele, papalitatea, âncă nu “i-erâ favorabile. 

Deră iesuiţii se puseră attâti de bine pre lucru dela, accâstă epocă, înquâtă cultulă quare aveă pre- dilecţiunea, loru făcâ răpedi progresse. Scopulii loră e- Vidinte eră de a stabili Nestorianismulu. Doui din Pă- rinţii loră, Hardoin și Berruyer, învăţasse accestă e- Tesiă. Pre quândă episcopii, uniţi cu papa, condamnas operile accestui din urmă scrietorii, bunii Părinţi fă-
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ceai s0 se publice în secretii uă a doua ediţiune (1). 
Neputândi bravă (nesocoti) pre faciă autoritatea ec- 
clesiastică printr'uă învăţătură teologică evidinte ere- 
tică, ei recurseră la devoțiune (pietate) pentru a însi- 
nuă errdrea lori supti uă piosă apparinţă, şi, prin 

istoririle loră supranaturali, îi-dederă qua unii fel de 

consecrațiune divină. Berruyer fă părăsitu; părintele 
La Colombiere şi Maria sa Alacoque i-condusseră mai 
sigurii la accellaşi scopă. 

Maria Alacoque pretindeă qud ei i se revelasse 

devoțiunea cătră Sacra-Ânimă. Intr'uă di quândi ea 
eră la rugăciune înaintea sântelori taine, Iisus îi-disse, 
arrettându-i ânima sa, quă quere dela ea qud Vineri 

după Serbătorea sântelorii Taine să fiă consacrată, 

cultului ânimei selle, qua recompensă a dovedeloriă 
de iubire que elli dedesse 6menilori; adressegă-te, 
continuă ellă, servitoriului mei Părintele La Colom- 

biere, iesuituli; spune-i din partea mea sd Increde din 
quâtii i va fi possibile qua să stabilescă accâstă devo- 
țiune, pentru a face aceâstă plăcere ânimei melle. Ma- 
ria Alacoque communicâ Păr. La Colombiere missiunea 
divină que priimisse şi adausse: Iisus Christos speră 
multi dela Compania vostră. 

Compania iesuiţiloră, după que 'şi-aii delegati 
astă-felă din partea lui Iisus Christos, missiunea de 

a stabili devoţiunea căâtră Sacra-Ânimă, lucră întru 

aceesta, prin tote medlâcele selle ordinarie. 

Mai ântâiu revelaţiunile se îmmulţiră, dequd e- 

ste sd credemi Păr. La Colombiere și istoricului Lan- 

guet. Maria Alacoque, după dânșii, petreces nopți ap- 

prâpe întregi în convorbiri amorâse cu pre iubituli 

seă, lisus. Uă dată, elli 'i-permise dea și-rtgimă ca- 

(1). Vedi, pentru probe, Istoria nostră a Bisericei Franciei.



pulii pre peptulu sei și “i-queri ânima sa. Ea con- 
simți; attunci Iisus uă luâ, uă puse într'a sa, pre urmă 
'i-uă înappoiâ. De attunci, ca simți uă durere conti- 
nuă în partea pre unde eşşisse şi intrasse ânima sa. 
lisus uă sfătui de a şi-lăssa sânge gquândă durerea 
ar appuca-uă pre tare. 

Maria Alacoque 'şi-dede ânima lui Iisus printr”- 
unii actă în bună formă pre quare 'liă-semnâ cu sân- 
gele seii în kypulii accesta: „Sora Margareta Maria 
ucenică a domnedeescei iubiri a adorabilelui lisus.“ 
In scâmbuli accestui actă, Lisas i-făcti uni altulit 
prin quare uă constitui moștenitâriă a ânimei selle 
pentru timpă şi pentru eternitate: „S5 nu 'ți-pară r&ă, 
"i-disse ellă, “ţi-permittă de a dispune de dânsa după 
placulă teii, tu vei fi jucăria bunei melle plăceri.“ 
La acceste cuvinte Maria Alacoque luâ, ună cuțitasi 
şi scrisse (cu ellă) pre peptulii scii numele lui lisus 
în caracterie mari şi adunci. 

Uă dată, W-appărâ sânta Fecidră, ţinândă în brag- 
cele selle pre prunculă Iisus. Ea i-permise de a lă- 
mângâiă și de a lu-ţină în Dracee. Maria Alacoque 
i-glisse, între alte lucruri interessanți, quă ea voiesce 
a fi întemniţată în ânima lui pond quândă 'şi-va plăti tote datoriele selle. ” 

| Languet se întinde fârte pre largii assupra pro- 
missiunei de căsătoriă intervenită între Iisus și Maria 
Alacoque, assupra logodirei şi cununiei. Respeectulii 
pentru lectorii nostri ne opresce de a cită expressiu- nile de quari sai serviti episcopulii iesuită. 

Surorile Mariei Alacoque n'aveai, după quâtii se pare, attâta rîvnă pre quâtii ar fi fostă de doriti De- ră devoţiunea câtră Sacra-Ânimă suppliniă restuli ; așșă, înaintea, accestei devoțiuni, diavolulă fâ fortată de a uă tulli din monastire, nu fără a dă josi per-
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dellele și vergellele dela grilagiulii corului. 'Prebuiă 
cellă puginii să committă uă sburdălniciă, părăsindii 
locurile. 

G'ravulă, istoricii Languet povestesce acceste fru- 
m6se lucruri fără a ride. Ellă ne spane quă în pri- 
ma vineri a fiă-quărei luni, durerile din costă alle e- 

roinei selle fiindi forte viui, ea 'și-lăssaă sânge, du- 

pd quumiă lisus uă sfătuisse. Numai ellu nu s'a gân- 
dită qud lăssările de sânge fiindi practicate în fiă- 

quare lună, dela appariţiunea din 1674, pună la mor- 
tea Mariei Alacoque în 1690, ar urmă qu5 ea și-ar 

fi lăssată sânge de ză sută ndud-deci și două de ori 
în ondrea Sacrei-Ânime. Dequd ea nu saii prăpădită 

suptii unii attare tratamentă, accâzta fără îndouislă e- 

ste âncă prin minune. 

Tesuiţii, dândă uă origine cerâscă devoţiunei că- 
tră Sacra-Ânimă , profitai de împregiurare pentru a 
recommandă celle-l-alte doctrine alle loră de predilec- 

țiune. Pre quâti bunii părinţi sfânti de riguroşi pen- 

tru cei quari nu iubesci Compania lori, pre attâta 

sfintii de îndurători pentru cei-l-alţi.. Dequă virtuțile 
cellori dântâiă nu le servesei negqui-quumii pentru 
mântuire, păceatele celloră de allii douile nu li-potă 

văttămă de îndată que ei ailă iubiti piosa Societate. 
Aşșă, Maria Alacoque vE&gă uă dată purgatoriuli, și 
fâ pr fericită de a întâlni ună mulţime de sufflete quari 
naveaă pre dânsele dequâtii accestă etiquettă: Ell 

ma urrîtă pre Domnulă (citiţi: Compania luă Iisus). 

Dequd este de adjunsă de a nu nrri pre Domnulă pen- 

tru a se mântui, trecândi prin purgatorii, este forte 

evidinte qu5 nu vorii fi condamnați deguâtii acceia, 

quari voră fi urrită sânta Companiă. | 

Nemaculata-Concepţiune trebuiă neappăratii să fiă 

recommandată de Sacra. Ânimă. Maria Alacoque uă
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făced. să intre în spirită prin medloculă unorii mică 

billete que trebuii quine-va să le înghiță qua prepi- 

Iule. Ea, scrieă deră fratelui seă guare eră preutiă: 

„Noi ami promissi qud vei luă billetele que 'ți-tră- 
mittă, quâte unulii, în fiă-quare di, pre nemâncate, şi 
qud vei săvârşi sâii vei face să se sovârşescă ndue 
liturgii, în ndu& sâmbete, în ondrea Nemaculatei-Con- 
cepţiuni, și toti attâtea liturgii de alle Patimei, în 
ndu& vineri, în ondrea Sacrei- Anime. Cred quă ni- 
menea nu va peri din cei que cu deosebire i se voră 
consacră.“ 

Se scie quă iesuiţii sântii forte darnici de mân- 
tuire pentru toţi acceia quari consimtă sd urmede or- 
besce ordonanţele lori. Sângele rescumpărătorii nu 
mai are nequi-uă valre în mântuirea omului, de în- 
dată que uă invocaţiune câtră Sacra-Ânimă Şi cotră 
Nemaculata-Concepţiune ți-assiguredă mântuirea. 

Vomii reveni assupra accestui subiecti cu ocea- 
siunea, eresieloră Bisericei romane, contrarii doctrinei 
catolice assupra rescumperărei. 

Ami pote cită uă mulţime de miracule fârte sin- 
gulare povestite de cordicoly (adoratorii ânimei), pen- 
tru a -stabili originea divină a cultului loră de pre- 
dilecţiune (1); dâro ar fi inutile de a căută să pro- 
bămi qud eresia nestoriană, ascunsă supt devoţinnea 
câtră Sacra-Animă, este dată qua uă revelaţiune di- vină; nimenea nu uă contestă în Biserica romană, mai alessii astădi quându prin favârea lui Piu all IX --le, Maria Alacoque este trecută în numerulă sânteloră, 
PI 

(ID Trebue cititi Languet, în Vi6 ţa Mariei Alaco que, şi Cultulă ambrei divine ssă devoţiunea cătră Sacra Ânimă a lui lisus, de Fumel, episcopi allii Lo- devei. Dela acceate două aperi, sai publicată cu sutele şi al- tele unele mai ridicule şi mai eretice dequâtii altele.



Pentru a stabili qud ânima corpurală a lui Iisus 
este în realitate obiectii all cultului, este de adjunsu 
de a arruncă uă căutătură de ochiă pre prima carte 
que ți-esse înainte relativă la acestă devoțiune. Se 
adresscdă câtră ea qua cătră uă fiinţă, deosebită în 
tote litaniele şi rugăciunile que i se adressedă. Ci- 
tesce accollo quine-va, de exemplu: „Ânimă a lui [i- 
sus, bogată cătră cei que te invâcă! Ânimă a lui Ii- 
Sus, iertarea peceateloră nâstre, etc., ete., medlocesce 
pentru noi!“ Uă invocă quine-va în ceră, în Eucha- 
ristiă, pretotindine pe unde este Iisus Christos ; ea a- 
re rugăciunile ei speciali; face dintr'ânsa unii obiectii 
separatii pre quare "lu-offeresce Tatălui, Fiiului, Sân- 
tului Duchiă; vorbesce despre palpitațiunile selle de- 
spre dilatațiunea sa; affirmă qud ea ai fostii forma- 
tă din sângele lui Davidu; qud este țessută din fibre 
de uă deosebită sensibilitate; quă mișșicarea sa este 
lină, ete. etc. (1) 

Uni iesuiti, Păr. Galifet, at cercată să scusede 
cultulă dată Saerei-Ânime prin accella pre quare Bi- 
serica romană 'lă-dă corpului lui lisus Christos în 
serbarea Sântei-Taine, numită de poporă Fâte-Dieu 
(Sărbătorea lui Domnegei sci Domnedeescă prin ex- 
cellență). Este siguri quă aceâstă sărbătâre este nu- 
mită în. cărţile liturgice romane: Festum Corporis, 
Serbatârea Corpului. Assupra accesteia, Părintele Ga- 
lifet raţion6gă astu-felu: „Singurulă şi propriulii o- 
biectă allă Sărbătârei-lui-Domnegei este corpulă lui 
lisus Christos: de unde trebue să conchidemii quă 
nu Sa instituită, accestă serbătâre a nume pentru a 
onora persâna lui Iisus Christos qui pentru a onora 
carnea sa, corpulă sei, pentru-qud nequi suffletulii, 

” (1) Vedi adunare de diferite exerciţie de pietate în ondrea pre 
sântei Anime a lui lisus; Devoţiunea cătră Sacra-Ânimă, eie. ete.
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neguă divinitatea, negui persâna nu stntii obiectulă 

formal allă accestei sărbători. Obiectul directă şi 
immediată este corpulă pre sântiă allă lui lisus Chri- 
stos în mysterii (1).% 

Păr. Galifet raţionedă bine. Intr'addevără, dâquă 
Biserica romană au stabilită s&rbătârea corpului lui 
lisus Christos, fără privire la persâna divină, ea aii 
potută stabili și pre a Sacrei-Ânime. Numai, din ra- 
ționamentulă Păr. Galifet resultă dâu& probe în locă 

de una în sprijinuli nestorianismului Bisericei romane. 
Nimenea nu 'și-fâcti illusiune la Roma în pri- 

vinţa caracteriului eretică alli devoţiunei cătră Sacra- 
Ânimă. Aşșă, quâtii iesuiţii sollicitară stabilirea unei 
sărbători a, Sacrei Ânime, quererea le fâ respinsă de 
Congregaţiunea Rituriloră. După accestă eşecii, păţitii 
în 1697, ei asteptară trei-deci de anni pentru a a- 
dressă uă n6u& querere; deră profitară pre largi de 
accestii restimpii pentru a respândi devoţiunea n6uă 
în poporulă ignoranti și bigotă. Ic6nele , medaliele, 
cărticellele, miraculele , profeţiele, predicele, exhorta- 
țiunile la confessional, congregaţiunile, tâte acceste 
medloce prin quari iesuiţii prepară doctrinele que vo- 
iescii să le vedă definite, fură întrebuințate. Tărrâ- 
mulă fiindă astă-felii preparatii, două quereri sântu a- 
dressate una după alta pentru stabilirea sărbătorei, în 
1727 şi în 1729. 

Congregaţiunea Rituriloră ave attunci qua pro” 
motore allă credinței pre Prosper Lambertini quare 
fă în urmă papa Benedictă XIV. Ellă erâ instruită și 
puginiă iesuiti.  Făcâ să se respingă quererile. Eli 
este quare ai conservați ammenuntele accestei affa- 
Pa N 

(1)  Devoţiunea eătră Sacra-Animă, Cart, II, e. 2. Nota 'Tradue. Cărțile din acceste note sântă tote scrise în lira” ba francesă.
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ceri în opera sa intitulată: Despre Canonisaţiuneu, 
Sânţiloră.  Deguă quere quine-va, dice ellă, uă str- 
bătre pentru Sacra-Ânimă a lui lisus, pentru que 
mar quere una și pentru sacra costă, pentru sacri 0- 
chă, şi chiară pentru Gnima sânteă Pecidre? 

Aceâsta din urmă este astădi în usă în Biserica 
romană.  Benedicti allă XIV-le nu se îndouiă quă 
ceaa-que lui i se păreă ridiculă, sar pote institut de 
Domnedei. 

Eşeculă iesuiţiloră nu -descoragiă.  Miraculele 
se îmmulţiră; saă făcută mai alessii mare scomoti de 
pestilența dela Marsilia. Accestii oraşii avei, în 1722, 

episcopii pre unii vechii iesuitiă numită Belzunce, qua- 

re nu părăsisse Societatea, qua attâţia alţii, dequâtiă 
pentru a uă servi mai bine în episcopată (1). I se in- 
spirasse (de Societate) idea de a dedică orașulii sei 
episcopal Sacrei- Anime, pentru a opri flagelulă. IElli 
făcâi accâstă consecrațiune cu uă preparare quâtii se 

pote de scomot6să. Quure i-fâ resultatulă? Roma nu 
se mișşicâ de locă; iesuitulă Galifet şi Languet, con- 

timporani ai faptului, gisseră cu timiditate quo flage- 
lulă ai începută a diminua, din diua conseeraţiunei. 
D&rd trebuiă que-va mai positivă; pentru acesta 
Drouas, episcopi de 'Toul, elevi alli lui Languct, 
assigurâ, în 1763, quă contagiunea încetasse din €n- 

săși diua consecrațiunci. In 1823, M. de Quelen, ar- 
chiepiscopă allă Parisului, affirmaă qud contagiunea 
ai încetat la moment. 

Astădi totă lumea, în Biserica romană, priimesce 
accestă miraculi subită. Accestă faptii, forte bine cx- 

(1) Se scie quă iesuiţii sfintii dotați de uă aşşă de admirabilă des- 

intereasare înquâtii, remânânâii iesuiţi, nu potă fi episcopi: nu- 

mai sâintăi mai multe maniere de a fi icsuitii, şi cu cerul şi cit 

desinteressarea, se poti face accomodameute. 
i
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ploatatii, servi forte multă propagărei nouei devcţiuni 
și prepară instituirea sărbătorei. 

Doui papi, amici ai iesuiţilori, Clemente alli XI 
şi Clemente alli XIII, făcură celle dântâiti concesi- 
uni. Aecesta din urmă făcfi sd i sc adressede scrisori 
dela quâţi-va episcopi polonesi; presuppuse quă at 
primită una dela Filippi aliă V-le, regele Ispaniei, 
quare, fiiindă despre acesta însciințati, declară quă 
aceâstă pretinsă epistolă eră apocryfă.  Iesuiţii, papa 
și ministrul sei 'Torregiani erati în aceestă complotii 
întunecosă. Cu tote aceestea, Clemente ali XIII-le nu 
îndrăsni să stabilâscă uă sărbătăre în onrea ânimei 
materiale a lui Iisus Christos; elli autorisâ numai, 
în 1165, nă sărbătâre în ondrea Gnimei simbolice, a- 
dequd, a amdrei Mântuitoriului pentru Omeni. Cu tote 
accestea, decretului set fâ interpretată în sensulii cul- 
tului dată ânimei materiali de Fumel, episcopi allii 
Lodevei. Roma interveni prin organulă canonistului 
Blasi quare publică, în 1771, uă dissertaţiune în sco- 
puli de a stabili quă cultulă ânimei materiali nu e- 
ste autorisatii. De attunei, papa Piu al VI-le făcâ uă 
declaraţiune analogă. 

Accâsta probâdă cu evidență quă Roma nu 'și- 
făceă nequi-quumă illusiune assupra naturei nouulni: 
cultă şi assupra eresiei pre quare accestă cultit uă 
accoperiă; spre. a scăpă, adoratorii ânimei credură quă 
trebue să dică Quumiă-qud ei adoră ânima în aecestă 
Sensii qud ea este unită Ypostaticesce cu divinitatea, 
și nu luai sema quă se exprimeai quaşi Nestoriu qua- 
re adoraa pre cellă visibile din causa cellui învisibi: 
de. Intr'addevării, ânima materială ers totă-de-una în ochii lorii obiectul directi allă cultului cellui norii. 
Ei'nu îndrăsniai să dică cu iesuitulu Berruyer: „Jesu Xp. . . . Christri  humamitas est în se directe et in recto ado-
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vanda ei cultu latviae prosequenda ;“ dâră nu făceaă 
mai pucinii din ânima materială personificată obie- 
ctulă directă allă cultului lori; cătră densa "Și-a dres 
saii rugăciunile loră. In sforșiti, urcându-ne la ori: 
„ginea devoţiunei, este evidinte quăd ânima materială e- 
ste obiectul exclusivii all cultului. Păr. Galifet uă 
affirmă în modul următorii: „Este vorba despre â- 
nima lui Iisus Christos în însemnarea sa propriă și 
naturală și nequi de quumi metaforică. Iisus Chri- 
Stos vorbesce despre ânima sa real înțellcssă (în re- 
velaţiunile Mariei Alacoque); acecsta este arrăttată 
prin acţiunea que uă face descoperindu-și ânima și 
arvettându-uă; elli vorbesce despre accâstă ânimă pro 
quare uă descopere şi uă arrcttă; pre acedstă ânimă 
voiesce cllă să uă onorămi, şi quăreia voiesce săi 
se facă s&rbătore. Nu se pote luă întruni altă sensti 
cuvântulă ânimă repetitii de mai multe ori în acecstă 
revelaţiune, fâră a face arrettatii violenţă cuvinteloră 
şi acţiuniloriă lui Iisus Christos. De altrăminte, este 
învederatiă, în vicţa venerabilei mame Margareta (Ma- 
via Alacoquc) quă, în tote locurile în quari vorbesce 
despre acecstă devoțiune, ca ati luată totă-de-una â- 
nima lui Lisus în sensul natural. ecă deră oie- 
ctulă sensibile all devoţiunei que lisus Christos vo- 
iesce s6 stabilcscă (1).“ 

)octrina Păr. Galifet quare cră doctrina tutori 
adoratorilor ânimei, preval assupra tăcerei Romei. 

Cea mai mare parte dintre episcopi, la finituli 
scculului alli XVIIL-le, dederă ordine pentru n ata- 

Dilf în diocesele lori cultul Sacrei- Anime, și arrete 

tară ânima materiale qua obicctă allă cultului; com- 

puseră serviţic quari fură inserate în Breviariele (Mo- 

(1) Despre excelența devoţiunei câtră Anima adorabilt a ini line 
Christos. 

- id
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litvenice) şi Liturgiariele dioceselorii loră; lăssară să 
se respândescă cănticelle, rugăciuni, exerciție de pie- 
tate, în quari ânima materială eră dată quâtă de ex- 
plicită possibil qua obiectii de adoraţiune. 

După revoluţiunea fiancesă, devoţiunea câtră Sa- 
cra Ânimă deveni punctul de unire allă tutoră ac- 
cellora quari se declara pentru tronă și altară; vaste 
associaţiuni se întemeiară , semi-politice, semi-religi6- 
se; cultulii Sacrei Ânime căpetă astă-felu uă nouă im- 
portanță, și cu guâtă se întindeă, se aecentuaă cu mai 
pucini menageamentă în sensulii nestorianii. Papii in- 
teară pre aceeaași calle. Indulgenţele fură aecordate 
cu abundanță nouului cultă; se pretinse qud ndua de- 
voţiune eră destinată a învinge impietatea, quaşi quându 
cei quari, ară refusă dea fi discipli ai lui Lisus Chris- 
tos, sarii appucă să deviiă ai Mariei Alacoque. 

In dillele nâstre, Maria Alacoque aii fostă pusă 
în cafalogulii sânţilorii de Pin allu IX-le. Accestă bea- 
tificaţiune este approbarea directă a revelaţiuniloră şi 
a doctrinei selle. Ders, fiiindii-qud este impossibile 
de a râdică cea mai mică îndouidlă despre ceaa-que 
Maria Alacogue înţelleges prin ânima lui lisus Chri- 
stos, Roma ai părăsită distincţiunile teologice alle lui 
Clemente ali XIII-le şi alle lui Piu allă VI-le pen- 
tru a proclamă ânima materială a lui Iisus Christos 
demnă de adorațiune, fără nequi-uă privire la. pers6- 
na divină, conformii cu doctrina, Mariei Alacoque, ex- plicată de La Colombiere, Galifet, cei doui Languet de Sens şi dela Sântulă Sulpiciu din Paris, Fumel şi Sute de alți doctori cordicoli. 

Astă-feli accâstă doctiină nu m 
nimenea în îndouiclă. Ami pote cită 
autorisate quari uă 
rimă s5 dămiă cuv 

ai pune astădi pre 

mai multe opere 
probedă până la evidență. Prefe- 

Gutulă unui episcopii quare, accumii
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quâte-va dille (1), se exprimeă asti-felă întrun or- 
dină publicată pentru a închină diocesa sa Saerei- 
Anime: 

„Preste quâte-va dille, Biserica, după que ai în- 
congiuratii cu omagiele credinţei şi iubirei selle cor- 
pulă  Mântaitoriului totă-de-una vită pentru noi în 
sânta Eucharistiă, va adressă adoraţiună specială co- 
tră sacra ânimă a lui Iisus, cotră accâstă ânimă pur- 
murea palpitândă pentru noi de sîmţiciune (tendresse) 
și de iubire. . . 

„Pentru a respunde duplei nostre nature, acestă, 
devoțiune, qua tote celle-l-alte, are unii duplu obiectă, 
unulă material și sensibil, altulă spiritual. Jai ântâiă 
este Ensdși ânima materials a luă Iisus, din causa unirei 
selle cu divinitatea. Omenirea întregă a dumnedee- 
sculaă nostru Mântuitoră este, într'addeveră,, obiectul 
adoraţiunei nâstre. . | 

»Quumă dero ânima lui Iisus nu ar pole fi o- 
biectulă unui cultă special? Nu numai qud este uni- 
tă cu divinitatea, dâră nu este ea totii ceaa-gue este 
mai excellinte în creaţiune? Nu este ea partea cea 
mai nobilă a sântei. omeniri a Cuvântului întrupatii ? 
Nu este szrgintea viefei selle fysice? Au nu dintr'ac- 
câstă dnimă aăii eșșită tâte picăturele de sânge văr- 
sată pre cruce și ni saii dati de a lu-adună în po- 
tiriului eucharistică ? Acestă ânimă în fine, împunsă 
pre cruce de lancea soldatului, nu ne presintă ea una 

din ranele celle mai attingutorie alle dulcelui nostru 
Mântuitoriă ? ..... | 

»Deguă ânima materiale a lui lisus Christos e- 
ste dejă demnă de iâte omagiele nostre, que va fi d€- 

qu6, conformându-ne limbagiului universal, vomii con- 

“ (D Ordinulă episcopului de Mans, cu data de 16 Maiii 1872.
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sideră aceâstă ânimă qua scaunuli, qua emblema și 
symboluli amorei infinite a Cuvântului cellui eternii, 
a amdrei lui Domnedei făcuti omii pentru noi?% 

Episcopulii quare aii pronunțatii assemenia cu- 
vinte în zadar se întinde assupra unirei omenirei cu 
Cuvântul şi assupra ânimei symbolice, elli nai af- 
firmati mai pugină: quă omenirea lui lisus Christos 
în ea-ânsăși este adorabilă; qud corpulă este alura- 
bile; quă ânima este adorabilă; qud elle nu stintă a- 
dorate cu ud singură și aceaași adoraţiune quare să 
se adressede persânei divine. 

Este addevărată quă episcopulă de Mans nu în- 
veţă uă doctrină quare să fiă a lui personale; doc- 
trina sa este doctrina, Bisericei selle, după quumii are 
grijea de a uă şi declar, 

Dâr5, aceestă doctrină este eretică, şi aii fostă 
condamnată de ammâuddu€ synâdele ecumenice dela 
Efesă şi dela Constantinopole. 

Cellă d'ântâiii din acceste synode approbâ, a opta 
anatemă a sântului Cyrillă în quare se condamnaă 
aecella quare war adoră pre Emmanuel si persona 
divină Iisus Christos cu uă singură adovaţiune. 

Allă douile synodi ecumenică de Constantinopo- 
le se exprime astă-felu: »Dequd guine-va susține quă lisus Christos trebue să fiă adorati în fiă-quare din naturele selle, așsă înquâtii s5 introducă, două adora- țiuni, una a lui Domnejei, cea-l-altă a omului în lisus Christos, în-locu de a adoră cu uă singură și unică adorațiune, pre Cuvântul întrupată şi natura omenâscă pre quare i-ai fâăcuti-uă propriă şi a sa, așșă prequumi Biserica, printruă tradiţiune constantă, totă-de-una au credută şi ai păditi, să fiă anatema. 

Cordicolii caută să scape de acecstă condamna- țiune,  pretindândui quă adoraţiunea lori nu se adre-
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sclă ânimei din causa unirei Ypostatice a omenirei cu 
dommnedeirea.  Nestoriii alergaă la accestaşi subterfu- 
gi, după quumiă -imputaă 'Peodotă allă Ancyrei în 
plină synoduliă dela Efesă, deră accestii subterfugii nu 
împedicâ pre Părinţi de a condamnă errorile lui, 
quoqui nu recurgeă la dânsulă (la subterfugii) deguâti 
pentru a dissimulă divisiunea que stabiliă în pers6- 
na unică a Cuvântului întrupată. 

Biserica homană divide nu numai persona. unică 
a Cuvântului pentru a dă fiă-quăreia din celle două 
nature uă adoraţiune, deră divide şi pre 6nsăși natu- 
ra omendscă pentru a adoră separată ânima materială 
a lui lisus Christos; ea merge dâră mai departe de- 
quâti Gusuşi Nestoriu, și eresia sa este âncă şi mai 
monstruosă,



A PATRA ERESIĂ 
A 

PAPAIITĂ-'ȚEIĂ 
Seă Doctrina Sa 

IN PRIVINȚA RESCUMPBRĂREI 
  

Credinţa, Bisericei privitâriă la rescumpărare con- 
giste întru a crede qud omenirea cădută prin păcca- 
tulă original ati trebuită să fă rescumpă&rată prin Ii- sus Christos quare se ofteri pentru ea, sacrificii lui Domnedeii părintele sei. 

Așșă deră prin Christos singuri omenirea ai fostii rescumpărată. 
Rescumpărarea este applicată fiă-quărui omii în particulariă prin meritele medlocitoriului; şi acceste merite “i-sântă attribuite gratuită. De accollea vine en- YEntuli de graziă prin quare se desemncgă adjutoriulă divină quare rescumptră natura omenescă, uă purifi- că și uă -sânţesce, 
Sai râdicată discusiuni assupra faptei omenesci produsse suptă influența graţiei. Unii manti vădută într”'€nsa dequâti ună curatii eftectă alli grației, ai considerată accâstă &rațiă qua causa unică Şi neces- sariă a faptei bune, libertatea ne mai existândi de după cădere. 

Alţii ati pretinsă qu5 omulă 'şi-aii conservată libertatea, sâii liberul sei arbitrii pentru bine, după cădere; qud grația nu “i-ar fi absolută necessariă ; qu5 accâstă graţiă chiar nu “i-ar aceordă dequâtă
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ua recompensă a bunei usări de libertate; quă o- 
mul, prin urmare, merită, prin actele selle libere, 
graţia şi justificarea, 

In fine, este uă doctrină intermediariă după qua- 
vea omulă întraddevără “şi-a conservată liberulă sei 
arbitrii după cădere, deră accestii liberă arbitrii nu 
pote lucră în realitate pentru bine dequâtă prin gra- 
ţia quarea “i-dă energia sa, quare grațiă este accor- 
dată de Domnedei, după voinţa sa. 

Luther aă susținută prima opiniune; Pelagiu pre 
a doua; Biserica catolică au învâțată pre a treia. - 

„ Navemi trebuinţă a intră în sutele şi miiele de 
questiuni secundarie râdicate cu privire la liberulă ar- 
bitriă şi la grațiă. Va fi de adjunsă qud ami indi- 
catii pre celle trei doctrine principali de quari se alli- 
pescit accelle questiuni. 

Este sigură qud t6tă opiniunea, după quare omaulă 
ar av6, prin meritulă acţiunei selle, iniţiativa justifi- 
caţinnei selle, este împrotivitâriă doctrinei Bisericei şi 
este contrariă dogmei despre rescumperarea gratuită 
a omenirei prin sacrificiulă omului-Domnedei. 

Cu accâstă doctrină, Pelagiă fâ eretică. Ellă nu 

attribuiă lui Domnedei începutulă justificărei, qui ac- 

tului omului quare ar afflă în elli-Gnsuşi causa pri- 

mariă a graţiei şi a mântuirei, în buna usare de Ii- 
beruli seă arbitrii. In accestă systemă, rescumpă- 
rarea nu mai eră necessariă; qudqui dequă omuli p6- 

te merita prin sine 6usuşi prima grațiă, ellii pote me- 

rită pre a doua și chiari mântuirea. 

Quândă sânţituli Augustină, episcopulii Hippo- 

nei, dedusse acceste consequinţe evidinţi şi logice din 

systemulă pelagiani, nimenea, în sinulă Bisericei, nu 

îndrăsnî să lu-susțină pre faciă; deră unii teologi re- 

curseră la subtilităţi pentru a mănţine în secretă uă
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doctrină que frebuiaă să uă anatematisede, supti pe- 
depsă de a nu mai fi chrestini. Pre quâtă questiu- 
nile erai de grelle, pre attâta, cră de lesne de a râ- 
dică difficultăţi. Derd pre quândă unii attribuiati ac- 
tului omenesc pr6 mare valdre, alţii se avventuraiă 
înt”'uă pretinsă explicaţiune a acţiune divine, Şi mer- 
geaii până a admitte unii decretă nevincibil quare ar 
face din omuli cădută creatura privilegiată scă con- 
damnată de Dommnedei, fără qua acţiunea sa să aibă 
întru aceâsta cea mai mică parte. 

Deră accestă fatalismi nu este mai pucinii op- 
pusă addevăratei doctrine chrestine dequâtii pelagianis- 
mulă francă scă deghisată. 

“In evulă mediii, scolasticii reînviară, în Qecidin- 
te, questiunile graţiei şi liberului axbitriti quari agi- 
tasse Biserica în secululi alu V-le. Discusiunile lord 
remaseră apprâpe închise între murii scdleloră teolo- 
gice. Toma Aquinatulii, quare devent marele dascălii 
all accestorii sedle, nu eră pelagianii, şi, suptii accestii 
vaporti, ellă contribui la susţinerea îndestullă de cu- 
rată a doctrinei ortodoxe cu privire la rescumpărare. 

Dâră de Gră-que dominicanii urmati doctrina lui 
Toma Agquinatulă, iesuiţii, antagonistii lori, trebuiă să înveţe ună altă systemi, dupd ună usă adoptată de timpuriă în sinuli Companiei lori, Şi quare consisteă 
întru a urmă, suptă tâte raporturile, uă liniă quare sd nu fiă a celloră-l-alți. Atunci se presint părin- tele iesuitii Molina, cu cartea sa De concordantiă gra- fae et liberi arbitrii. Dominicanii uă attacară în nu- mele lui 'Toma, Aguinatulii ; de accollea celle d6uă sc6- le a tomistilorii și a molinistilori quari 'și-făcură unt vesbellii crâncenii. “ 

Pentru a %-pune ună capătă, papii Clemente allă VIII-le şi Paulu allă V-le convocară faimâsele adu-
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nări scă congregaţiuni de Auailiis, adequs, de adju- 
î6rele aceordațe de Domnedeii omului. 

Celle două teorii fură desbătute în-de-lungiă; mo- 
linistii scă iesuiții remaseră aeci învinşi, drd ci stă- 
vuiră cu îndrăsnelă; împedicară, prin intrigele lori, 
condaanarea pelugianismului deghisată, învățată de 
părintele loră Molina, şi eontinuară de a lă-învăţă în 
tote scdlele lori. 

Luptei dominicanilorii, din secululii ali XVI-le, 
urmă, în secululi allă XVII-le, lupta seslei Portului 
Regal quare adoptă, qua expressiune a sănitâsei doc- 
trine, uă mare carte pre quare Jansenius, episcopul 
Iprei (dYpres), uă intitulasse Auggustinus. Accăsta eră, 
unii resumatii forte amplu, cu explicaţiuni, ali între- 
geci doctrine a sânțitului Augustinu, episcopului Hip- 
ponei, contra lui Pelagii. | 

Serietorii Portului-Regal afflară numerose adju- 
torie la dominicani, benedictini, oratoriani, şi se vedâ 

appărândii de-uă-dată uă enormă quantitate de opere 

teologice și ascetice, pamflete, scrieri de totă felul, 

în quari molinismuli se daă qua pelagianismă, d6ră 
deghisată cu totă astuţia iesuitică. 

Foră a priimi doctrinele şi raționamentele co- 

prinse în tote acceste operi, este evidinte pentru cei 

quari atiii cititi întwensele, cellă pugini uă parte, și 

quari aiiii înțellessi cartea lui Molina, qud aceâstă 
din urmă operă este cu siguranță pelagiană și qud 

ea attacă directamente dogma rescumpărărei, punând 

în libertatea umană uă inițiativă a binelui quare me- 

vită prima graţiă. 

In secululii allii XVII-le, iesuiţii eraii în culmea, 

puterei lori. Ei dominau pre papi, și se insinuasse 
pre lOng6 regii, principii cei mai puternici, domnele 
cslle mai influenţi, cu titlulă de confessori.  Accâstă
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lume mare corruptă appreţiaă pre bunii părinți quari 
compusesse pentru dânșii uă mulțime de mici procedeuri, 
prin quari i poteă addormi scă illusionă, consciința, în 
medloculii celloră mai infame immoralități, și (prin 
quari poteă) combină împreună lucrurile lui Domne- 
dei şi alle diavolului. 

Iesuiţii arruncară pre quâţi-va dintre teologii și 
dintre pamfletarii lori contra adversariloriă molinismu- 
lui; drd se vedură de grabă qud erai învinşi pre 
terrâmuli spiritului quași pre allă sciinţei. Combina- 
Tă drd que-va quare trebuii să i-conducă mai sipurii 
la scopul loră. | 

Ei aveai în mână pre uuuli din părinţii loră quari părăsisse în apparență compania loră spre a uă pot€ servi mai cu folosi intrândă în Universitatea 
Parisului. Ellă se numiă Cornet. EHă nu trebuii să fiă bănnitii de pr6 multă parțialitate pentru companiă, pentru qud uă părăsisse. Tesniţii ati abusată pre multii de accestii medlocii pentru qua să se mai potă lăssă quine-va astădi să fiă întru accâsta înșellată, af- foră numai dequă. nu va arrettă multă, bună-voință, Deră, la începutul seculului allă XVII-le, se poteă lăssă  quine-va qua s6 se înşelle. Aşșă dâră Rev, Păr. Cornet priimi dela iesuiți Quinqui proposiţiuni pre quari diceă qud le-aă extrassi din Augustinus allă episcopului Iprei, şi quare coprindeaii otrava sub- țire a unei doctrine abominabili, guare nu eră alta de- quâtă fatalismul Şi negaţiunea libertăţei umane. S'aii căutată accelle quinqui proposiţiuni în Au- Justinus şi nu sai pututii găssi. Attunci iesuiţii şi amicii lori respunseră qud, deși nu sântii accolo for- mal, totuşi elle ară resumă tâtă doctrina cărței, şi urmăriră la Roma condamnarea ej, Li Sau attribuitiă uă procedare perfectamente demnă de dânşii pentru a
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face pre papa sd crâdă quă accelle quinqui  proposi- 
țiuni sară affă în cartea lui Jausenius. Ii ar fi pusi 
s0 se imprime uă pagină a cărței cu modificaţiuni şi 
interealaţiuni, cu caracterie vechi şi pre uă cârtiiă ve- 
chiă, şi ar fi intercalatu-uă în exemplariulă suppust 
papei, quare astă-felă sar fi convinsă qud accelle 
quinqui proposiţiuni sară afl în realitate în Augu- 
stinus. Bunii părinţi "şi-au bătută jocii attâtui de ade- 
sea-ori de cellă Infallibil, înquâti medloculiă de qua- 
re li se impută quă sai serviti pentru a, lu-înşellă, 
nu are nemica quare să potă miră pre cei quari “i- 
cunnosci. 

Francia aveă attunci uni rege după quumi le 
trebuiă lori, despotă, făciarnică şi corruptii. Se ser- 
viră cu folosii de acceste trei gualităţi alle lui Ludo- 
vicii ali XIV-le. Ei scusară adulteriele și desfr&nă- 
rile selle, cu condiţiunea qua ellă să facă penitență 
pre spatele jansenistiloră, după Quumă dice ducele de 
Saint-Simo:. Appoi, făcură pre regaluli loră affiliată 
so privescă sedla Portului-Regal qua pre uni focariă 
de opposiţiune. Ludovicu allă XIV-le, astă-feli pre- 
paratiă queră dela Roma condemnaţiunea Portului-Re- 
gal; ellă reuni quâţi-va episcopi curtenitori, şi le im- 
puse demersurile celle mai umilitârie eătră curtea de 
Roma; accâsta, quare nu refusă nequi-uă-dată nemica 
nequi regiloră nequi episcopilorii quari se umilesci, 
se grăbi de a arruncă fulgerile selle. Iesuiţii erau inter- 
mediarii între celle două curți. Se serviai de influ- 
enţa curţei de Francia pentru a învinge ceaa-que, la 
Roma, le poteă face vre-uă opposiţiune; se serviaii de 
curtea de Roma pentru a înfricoșă în Francia pre 
răpştitori și a le impune nota de erestă. 

Celle guinqui proposiţiuni fură condemnate într- 
unii modi general de Innocentii allă X-le.
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Portulii-Regal desluci diversele sensuri amfibo- 

logice alle iesuiţiloră, şi puse netedă questiunea. Intr- 
unii sens forțatii, quare eră allă iesuiţilorii, proposi- 
țiunile erai eretice şi sc6la le lăpădaă. In sensuliă 
resonabil, quare eră allă lui Janscnius, elle nu expri- 
meai dequâtii doctrina catolică, şi seola le admittei. 

Roma, şi nevrândă iesuiţii, se mulțămiă pre ac- 
cestă declaraţiune.  Derd Ludovicii all XIV-le, înm- 
pinsăi de episcopii sci curtenitori, interveni. KIlă que- 
ră curţei de Roma de a face ună eretici mai multi 
(ceaa-que cu addevăratii nu erâ pre necessariii) şi de 
a declară qud sensulă dată de iesuiţi cellori quinqui 
proposiţiuni eră allă lui Jansenius. Roma nu uă cre- 
deă pote de-locă; drd quumi sd se împrotivescă u- 
nui mare rege şi unori episcopi gallicani guari queri 
sântului Scaună, forte respectuosă, uă decisiune de 
credință ? Alexandru allă VIL-le făcâ deră Formula 
riulă pentru a obligă să se ercdă qud sensului iesui- 
ţilorii ar fi altă lui Junsenius. 

Se numi acedsta qnestiunea de faptă. Sedla Por- 
tului-Regal făcusse distincţiune, cu multă dreptate, în- 
tre acceste du questiuni: Cutare sens este ellii e- 
retică ? cutare este elli sensulă autorelui? Prima que- 
stiune este questiunea dreptul; a ddua, a faptului. 

Deră iesuiții ţineaii prE multă să facă din adver- 
Savii loră eretici pentru a le permitte de a se appă- 
ră printr'unii mediocii așșă de resonabil. 'Peologii totă- 
de-una făcusse distineţiune, quaşi Portulii-Regal, între 
faptă şi între dreptă; chiară teologi iesuiți, qua Pe- 
tau şi Sirmond, se făcusse culpabili de acesstă pre- 
tinsă erestă.  Deră împregiurările se scâmbasse ; şi 
după politica iesuitică, doctrinele nu ati valore de- quâtă după împregiurără.



— Vll — 

Distineţiunea între faptă și între dreptă fâ deră 
condamnată de Alexandru allă VIL-le. Deră attuuci 
ună mare numerii de episcopi francesi, quari nu erati 
curtenitori, se declarară contra doctrinei romane. Lu- 
dovică allă XIV-le impuse episeopiloră curtenitor 
uă suppunere absolută. Cei-l-alţi episcopi trebuiră să 
tacă pentru a nu 'şi-attrage neplăceri, scă negoţiară 
în secretii pentru a face să se explice si să se re- 
voce actul romanii. Patru numai scrisseră ordine 
contra formulariului. Curtea deseccâ contra lori am- 
menințările şi asprele procedări. Ea “i-afiă neclătiți. 
In fine fâ nevoită de a cedă înaintea energiei loră. 
Papa Clemente allă IX-le revocă ceaa-que făcusse 
Alexandru allă VIl-le; Ludovică allă XIV-le, feri- 
cită qud sai scăpată de uă affacere quare %-causas- 
se attâta grige, puse de turnă uă medaliă pentru a 
transmitte posterităţei ammintirea păcei. 

Derd iesuiţii, cu timpulă, i-scâmbară disposițiu- 
nile. Medalia fâ revâdută şi corrâssă,; și, quândă iesui- 
tulă Menestricr făcâ pomposa sa operă assupra me- 
dalieloră din domnia lui Ludovicii ali XIV-le, nu 
dede dequâti medalia apocryfă (1). 

După mortea lui Ludovică allă XIV-le, inimicii 
iesuițilorii prinseră coragiii. Infamulă Dubois, şi re- 
gentulă nu mai pucină infamă, se serviră de discusiu- 
nile teologice, guândă pentru a înfricoșă, quândii pen- 
tru a satisface curtea de Roma. Dubois dintracedsta 
căștigâ, pălăria de cardinal şi scaunulii archiepisco- 

(1) Cu tote aecestea, iesuiţii nu fură la înălțimea abilităței lori 

tradiționale în accestă împregiurare. Ei nu se gfîindiră la col” 

țuli medaliei addevarate; aceestii nenorocitii colții se află astăgi 
în mauseulii Monetei, şi vine în sprijinulă sincerităţei seriitoriloră 

işi Jansenisti. Iniguitatea 'şi-ait mințitii sieşi. Se pote cun- 

sultă Istoria nâstră a Bisericei Franciei şi Istoria 
nâstiă a lesuiţilorii assupra tutorii accestorii fapte.
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pal de Cambrai. Alţi episcopi, mardari qua de Mailly 
de Reims, sâii ambifioși qua de Bissy de Mcaux, af- 
flară de acci accellași profită.  Jansenismuli deveni, 
pre rOndii, uă fantasmă quare opriă curtea de Roma, 
sc uă monetă currentă pentru a plăti favorile selle. 

Iesuiţii nu urmăriai dequâtă uni scopii, în meg- 
loculii accestoră intrige și scandale, approbaţiunea dvc- 
trinei loră pelagiane. Ei 'şi-adjunseră scopulă într'- 
ună modă indirectă făcândă să se condamne vechia 
doctrină catolică prin bulla Unzgenitus. 

Condamnândă accestă doctrină, se proclamai doc- 
trina oppusă. Patru episcopi appellară contra accestei 
bulle la viitoriulă synvdi generală; dâră toţi cei-l-alţi 
uă promulgară qua regulă de credinţă. Unii voiră sd 
uă interpretede; deră, pentru a, fi-fixă sensulii, este 
destullă de a sei quă ea ai fosti obținută de iesuiţi, 
în favorea molinismului. Ea este derd promulgațiu- 
nea pelagianismului în Biserica romană. 

Iesaiţii, prin bulla Unigenitus, obținură condem- 
narea doctrinei catolice, dâră întruni modii indirectă. 
Ei nu îndrăsniră să propună papei de a consacră ex- 
plicită molinismulă sâi pelagianismuli, deră lă-făcură să 
înțellegă quă ar fi de mare necessitate să se condamne 
uă carte în quare accâstă eresiă eră combătută. Ac- 
câstă carte eră intitulată: Refleziună morali assupra 
Nouului Testamentă; autorele ei eră părintele Quesnel, 
preută allii Oratorinlui. Aceâstă congregaţiune eră cu 
deosebire detestată de iesuiți. Cardinalulă de Berulle 
uă fondasse pentru a ţin€ în respectă pre a lui Igna- 
tiu de Loyola, şi ea 'şi-îndepliniă missiunea, în aşșă modă înquâti să merite urra accellora pre quari voiă 
sd "i-discreditege. 

Impun€ndii condamnarea cărței părintelui Quesnel, iesuiţii obţiheaă ună îndonită resultatii: umiliai ună  
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congregaţiune ostilă, şi glorificaii doctrina părintelui lorii Molina. Clemente all XI-le erâ pr6 amici allă iesuiţiloră pentru a nu cedă sollicităriloră lori. Ell pu- blicâ, dâră bulla Unigenitus pentru a condamnă, uă sută şi una proposiţiuni trasse din cartea părintelui 
Quesnel. 

Dequd acceste proposiţiuni sântii false şi condam- 
nabili, proposiţiunile contradictorie sâuti addevărate şi conțiuă sănâtosa doctrină. Este de adjunsă dâră 
de a indică sensul oppusii sensului lui Quesnel pen- 
tru a cunnâsce doctrina romană. 

S5 aplicămii accâstă procedură la mai multe pro- 
posiţiuni: 

Proposiţiune condamnată: 
„Que remâne unui suffeti quare aii perduti pre 

Domnedei şi graţia sa, dequâti păceatulii şi urmările 
selle; uă orgolidsă sărăciă, uă lipsă leneșă; adequă, uă 
neputinţă generală spre lucrare, spre rogăciune şi spre 
totă binele.“ 

Doctrina contradictoriă este aceâsta: Ună suffletui 
quare aii perdută pre Domnedeă şi graţia sa, 'i-remâ- 
ne poterea de a lucră pentru mântuirea sa, de a se 
rogă cu efficacitate şi de a face toti binele. 

Deră accâstă doctrină romană nu este altii que- 
va dequâtă pelagianismuliă şi negaţiunea accestoriă doe- 
trine revelate: „Foră mine, nu poteți face nemica. 
(Ioann 15. 5)“ Quine se va mântui? la Gmeni ace6- 
sta este cu neputinţă €r5 la Domnedeii tâte sântii cu 
putinţă. (Matth. 19. 26.) Mulţi voră căută să între pre 
porta cea strimptă şi nu vori pot€. (Luc. 13. 24.) Şi 
încredere qua accâsta avemi prin lisus Christos c6- 
tră Domnedei, nu quă amiă fi capabili de a formă prin 
noi-ânşine, vre uă bună cugetare, qua dela noi Euşi- 
ne; qui, Domnegeii este guare ne face capabili. (Paul.
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II, Corint. 3; 4. 5.) Proposiţiunea părintelui Quesnel 
nefiindă dequâtă expressiunea, şi âncă slăbită, a doe- 
trinei revelate, urmedă quă Roma, condamnându-uă 
qua eretică, ai commissii ea 6nsăşi aă eresfă. 

Proposiţiune condemnată,: 

„In zadară poruncesci, Domne, dequă nu dai tu 
&nsuţi acceaa-gue poruncesci.“ 

Doctrina contradictoriă este accâsta: 'Tu nu com. 
mandi în zadară, Dâmne, şi noi mavemă trebuinţă de 
tine pentru a execută ceaa-que tu commandi.  Dupo 
doctrina romană, grația este deră inutilă, şi Scriptura, 
aii greşșitii de ne ai învățată ceaa-que urmegă:“ Ni- 
menea nu pote veni la mine, de nu 'lă-trage pre elli 
tatălă mei. (loann. 6. 44.) Domnedeii este quare lu- 
credă în noi voința şi acţiunea. (Paul. cotră Filipp. 
2, 13.4 

Nu este accollea pelagianismulii cellă mai pu- 
cină deghisată? 

Proposiţiune condemnată,: | 
„Da, Dâmne, tâte sântă possibili accelluia, în 

Quare tu 'i-faci pre tote possibili, făcându-le într'ân- 
sulă,“ 

Doctrina contradictoriă: da, Dâmne, tî6te sânti 
possibili accelluia quare lucregă prin ellă Ensuși și 
fără graţia ta. 

Așșă deră, totă-de-una pelagianismuli cellă mai incontestabile. și negaţiunea doctrinei revelate: „Eă pre tâte le potă în accella quare me fortifică. (Pauli 
cotră Filipp. 4. 13.) Domnedeulti păcei s0 vă dispu- nă spre totii binele, qua să faceţi voia sa, ellu Ensuși făcândă în voi, prin Iisus Christos, ceaa-que 'i-place. (Pauli cătră Ebrei 13, 21.)« | | 

Proposiţiune condemnață :
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„Numai prin grația lui Iisus Christos noi Sâin= temă ai lui Domnegei: graţiă suverană fără quarea nu pote quine-va nequi-uă-dată să mărturisâscă pre lisus Christos, și cu quarea nequi-uă-dată nu ă-tă= 
găduiesce.“ 

Doctrina romană oppusă accestei Proposițiuni: 
Noi potemiă fi ai lui Domnegeă fără grația lui Iisus Christos, fără rescumpărare, prin urmare. Pote quine-va să mărturisâscă pre Iisus Christos fără uă 

graţiă suverană quare să ne luminede şi să ne forti- 
fice; pote quine-va, tăgăduli pre Iisus Christos chiari 
quândă Domnedei ne dă uă grațiă quare ne deter- 
mină s6 usămu de libertatea nâstră completă pentru 
a lu-mărturisi. 

Accâstă doctrină face învederati graţia inutilă; 
ea este oppusă accelleia, pre quarea noi ami stabili- 
tu-uă prin textele de mai susă alle cărțiloră sânte, 
lOng5 quari mai potemii adauge pre accesta: »Nime- 
nea nu pote mărturisi qud Iisus este Domnulă, fără 
numai prin Sântulă Duchă.“ (Pauli IL. Corint, 12. 3.) 

„»Graţia pote să reparede totulă intruă clipă, pen- 
tru-qud accesta nu este alti que-va dequâtă voinţa a 
totu-putinte a lui Domnedei quare commandă și qua- 
re face totă que ellă commandă.“ 

Accestă proposiţiune este commentariulă litteral 
allă accestei sentințe a Scripturei: Domnegei este 
quare lucredă în noi pre a voi şi pre a face (adequă 
voinţa, și acţiunea) după voia sa.“ (Pauli estră Fi- 
lipp. 2. 13.) 

Condemnându-uă, Roma refusă lui Domnegeii pu- 
terea de a face pre suffletă să simţă influenţa sa în- 
tr'unii modii destullă de energică, pentru a lu-decide 
negreşșiti qua s6 voi€scă şi să lucrede; accdsta, vrea 
sd dică a nepgă graţia Ensăși, şi a professă pre faciă 

c
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eresia lui Pelagii quare daâ omului libertatea, nu nu- 

mai de a face toti felulă de bine, der) de a rezistă 

a-toti-putinţei divine. Pre accestii prostă orgoliă 'li- 

înveță Roma, de îndată que condamnă qua eretică pro- 

posiţiunea în quare este expusă doctrina contradicto- 

riă. Ea 'lă-mai înveţă âncă condemnândiă proposiţiu- 
nea următoriă: 

Proposițiune condemnată: 

»Quândi Domnedei însogesce commandamentuliă 

sei și cuvântulă seii exterioră de uncţiunea spiritului 
sei, şi de forţa interi6ră a graţiei selle, ea lucrâdă în 
ânimă suppunerea pre quare uă quere.“ 

Asti-teli Roma refusă pre Domnedeii de a operă 
în Ânima omenscă suppunerea, quândii ellii 'și-înso- 
gesce commandamentuli de forța interidră a zraţică 
selle. Accesta vrea să dică a negă acetstă graţiă ef- 
ficace quare ai fostă totă-de-nna uă dogmă a Biseri- 
cei și quare este graţia propriă dissă, adequd adju- 
toriulă divină urmată de effectuliă se, prin adhesiu- 
nea voluntariă a omului la mișşicarea que Domnedei 
i-imprime. 

Proposiţiune condemnată: 
„Sămânţa cuvântului pre quare mâna lui Dom- 

nedei uă udă 'și-dă toti de-una fructul set.“ 
Roma ai vEdntii ună erestă întraceestă proposi- 

țiune; în ochii sei doctrina addevărată consiste deră 
întru a ice quă semânţa cuvântului udată de Dom- 
nedeii nu 'şi-dă fructul seii. Attuncă que face ea cu 
acestă înv&ţătură scripturariă: „Cuvântulă quare esse 
din gura mea nu se va întornă nequi-quumii la: mine fără 
de fructu; qui elli va-face totu ceaa-que ei voiescii, şi 
va produce effectulă pentru quare 'li-amiă trămissi.& 
(Isaia 55, 11.) „Nequi cellă que plantegă,.nequi cellă 

,
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que udă este que-va; qui totul vine dela Domnedei: 
quare dă crescerea., (Pauli L. câtră Corint. 3, 1.) 

Proposiţiune condemnată : 
„Credinţa este prima graţiă şi surgintea tuturoră 

cellorii-l-alte.“ 

Roma învâță deră qud este uă graţiă quare pre- 
cede credința.  Quure este accea graţiă? Quumi sd 
conciliăm doctrina sa cn a sântului Pauli quare di- 
ce formal: „Pentru a se appropiă (omulă) de Dom- 
nedei, trebue mai ântâiă so crâdă quă este şi quă 
vecompenstdă pre cei que 'lă-caută.“ (Paulu cătră E- 
brei 11, 6.) „lisus Christos ne ati dati prin credinţă 
intrare în graţiă.“ (Paulă cătră Rom. 5. 1, 2.) 

Proposiţiunea condemnată este evidinte acceaaşi: 
gua alle sântului Pauli.  Proposiţiunea romană le e- 
ste contrariă. Ea este deră eretică și oppusă formal 
doctrinei revelate. 

Proposiţiune condemnată: 

„Toţi pre quâţi Domnedeii voiesce să X-mântu- 
€scă prin lisus Christos, sântă infallibil mântuiţi.« 

Dequă aceestă proposiţiune este condemnabile, 
trebue să admittemă pre câstă-l-altă qua, addevărată: 
Toţi pre quâţi Donmnegeă voiesce să 'i-mântuiescă prin 

lisus Christos nu sântă infallibil mântuiţi, adequs, 
voinţa formală a lui Domnegeă nu 'și-obţine effectuli 

seu. Cu tote accestea citimă în Scriptură: „Voința Ta- 
tălui mei quare mai trămissii este qua sd nu perdii 
pre nequi-unulă din cei que mi “i-ai dată; qui să %- 
înviedu pre toți în diua cea de appoi.“ (Ioann. 6. 39.) 
„Pre quari Domnedeiă mai înainte Y-aii cunnoseută, 
mai înainte “i-ati şi otăritii să fiă conformi imaginei 
fiiului sei; 6rd pre quari mai înainte i-ai otăriti 

pre accestia W-aii şi chiămată; și pre quari 'i-aii chiă-
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mată, pre accestia “i-ai şi justificată şi glorificată.E 
(Paulu câtră Rom. 8. 28, 29, 30.) 

A pretinde cu Roma qu6 Domnegei nu pste ne- 
qui să predestinede, nequi să chiăme, nequi să justi- 
fice, nequi să glorifice, pre acceia în privinţa, quăro- ra voiesce să lucrege astii-feli, vrea să dică a negă puterea divină suptă pretextulă de a appără liberta- 
tea omului; guași Quumii, suptă influenţa divină, liber- tatea, pentru bine n'ar fi mai mare de quâtii suptă in- fluenţa căderei originale şi a urmăriloră selle. 

Suptă pretextă de a appără libertatea umană, Roma învâţă fără a se turbură, pelagianismuli cell mai puginii dissimulată. Numaj fiindă-qud se mulță- miă de a condamnă proposiţiuni fără de a formulă propriele selle doctrine, ea speraă să facă illusiune şi 50 înșelle pre adepţii sei. 
Aceâsta cu addevărată sai Şi întemplată. 
Proposiţiune condemnată: 
„Numai graţia lui Iisus Christos este quare fa- ce pre omi proprii pentru sacrificiulă credinței. Fă- Tă acesta, nemiea dequâtii necurăţiă, nemica dequâtit nedemnitate.« 
Proposiţiunea eontradictoriă quare exprime doc- trina romană este aceesta.: Este altii-que-va dequâtiă graţia lui Iisus Christos quare face pre omă proprii pentru sacrificiului credinței; fără g&rațiă, omulă pâte fi curati şi demni înaintea lui Domnegei. 
Dequă aceâstă doctrină este addevărată, graţia e- ste nefolositâriă, şi Pelagiu ar fi potută să fiă âncă mai pelagianiă dequumă nai fostă, fără a eșşi din addevări. Cu tote accestea noi eitimu în Sânta Serip- tură: „Ei sum viţa, voi mlădiţele ; cell que rămâne întru mine, eă rămână întru ellă şi multă râdă ad- duce; pentru-quă, foră mine nu Poleţă face nemica.
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(Ioanu. 15. 5.) „Graţia sai dată fiă- quăruia dintre 
noi, după măsura darului lui Iisus Christos, pentru 
qua sd crescenii întru tote în lisus Christos. (Paulă 
cotră Efes. 4. 7. 15. 16.) „'Totă graţia, excellentă şi 
totii darulă cellă perfectă vine de susii, şi cobâră de- 
la părintele lumineloriă.« (Iacob. Epist. 1. 17.) „Fără 
credinţă, este impossibile de a plăc€ lui Domnegei.& 
(Paulă câtră Ebrei 1]. 6.) 

Proposiţiune condemuată : 
„Primulă effectă allă grației botezului este de a 

ne face s0 murimă peccatului; astii-felă înquâtii spi- 
ritulă, ânima, sensurile, să nu aibă pentru păceatii mai 
multă vicţă dequâtu alle unui morti pentru lucrurile 
lumei.“ 

Sântuli Pauli nai dissă altă-que-va: „Ne ami 
îngropată, cu Lisus Christos prin boteză pentru a mu- 
ri peccatului; pentru qua, preguumii Iisus Christos 
ai înviati pentru gloria părintelui seii, așșă şi noi 
să âmblămi întru înnouirea vieţei.“ (Pauli cătră Rom. 
6. 4.) „Cugetaţi la Inerurile cerului și nu la alle pă- 
mântuli; qudqui afă murită, şi viţa vâstră este a- 
scunsă cu Iisus Christos în Domnegei.* (Pauli cătră 
Coloss. 3. 3.) 

Condemnândii aecâstă doctrină, Roma affirmă quă 
vița lumescă, după boteziă, se pâte accordă cu vicța, 
chrestină, şi qud cu cerul, se poti face accommodări. 

Iesuiţii quarii făcură bulla Unigenstus, nu poteai 
uită de a învă&ţă într'ânsa uă doctrină de quare us€- 

dă aşșă de largii fagiă cu amicii lori. Este addevă- 
rată qud, dequd este vorba de inimicii loră, doctrina ac- 

commodărilorii şi a toleranţei devine cea mai orribilă 
dintre eresii. | 3 

Proposiţiune condemnată:
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„(Que pâte fi qnine-va alta dequâtă întunerecii, 
dequâtii rătăcire şi p&ecată fără lumina credinţei, fă- 
ră Iisus Christos și foră dragostea sa., 

Dequă accestă proposițiune este falsă, accâsta e- 
ste addevărată: Fără credință, fără Iisus Christos, fă- 
ră dragoste, pote fi quine-va fără întunerecă şi fără 
p&ecatii. 

Pote-se înv&ță pelagianismulă întrună modă mai 
clară şi a se negă mai formal doctrina revelată ? nu 
citim într'addeveră în Sânta Seriptură: „Scopul precep- 
tului este dragostea quare nasce dintr'uă ânimă curată, 
dintr'uă bună conseiință și dintr'uă credință sinceră.“ (Pa- 
ului IL. cătră Timot. 1.5.) „Foră credinţă, este impossibi- 
le de a plăc€ lui Domnegei.« (Pauli cătră Ebrei 11, 
6.) Eă sântii callea, addevărulă și viâța. Nimenea nu 
vine câtră 'Tatălă dequâtă prin mine. (loan. 14. 16.) 
„lubirea luerurilorii pământesci este mârte, şi iubirea 
lucruritoră spirituali este viță şi pace; cei que tră- 
escă după corpă nu poti plăe€ lui Dumnegei.“ (Pa- 
ul cătră Rom. 8. 5.) 

Proposiţiune condemnată: 
„Credinţa justifică gquându lucredă; deră ea nu 

Îuer€dă dequâtă prin dragoste.“ 
Roma, condemnândi acestă proposițiune, affirmă 

qud se p6te justifică quine-va fără credința lucrăt6- 
riă prin dragoste. Prin urmare ea învâță, mai expli- 
citi qua Pelagii, quă omul pote fi justificată fără credință şi foră dragoste. Cu tâte aceestea, n'aă în- v&ţată sântuli Pauli accesta: „Noi în poterea credin- ţei sperămă să priinumă dela Sântulă Duchă drepta- tea; qudqui, în lisus Christos nequi tăiărea împregiură hequi netăiărea împregiură pote que-va; qui credin- ja guare este însuffleţită prin dragoste.“ (Pauli câtră Galat. 5, 5.) „De voii împărţi tâtă averea mea să-
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raciloră; de voii dă corpulă mei spre ardere, cră 
dragoste nu amii, tte accestea întru nemica nu 'mi- 
servesc.“ (Paulă I ctră Corint. 13. 3.) „De aşă vorbi 
tâte limbele Omeniloră şi alle ângeriloră €r5 dragoste 
nu ami, nu sântii dequâti qua ună kymbali resună- 
toră.“ (Paulă I. Corint. 13. 1. 3.) 

Ne oprimii aici, în examinarea bullei Unigenitus. 
Noi nami avutii intenţiunea nequi de a luă appărarea 
causei Păr. Quesnel stă a doctrinei selle; nequi dea 
dispută contra lui Molina. Dicemi numai: cecă uă bullă 
doctrinale, primită în tâtă Biserica romană qua re- 
gulă de credinţă. Intw'Ensa se condamnă uă Gre-quare 
doctrină. Accestă doctrină este d&rd în contradicţiune 
cu doctrii;ia Bisericei romane. Prin urmare, noi potemi 
luă, acestă bullă qua expressiune a credinței accestei 
Biserice. 

Oppunândi quâtoriă-va din proposiţiunile condam- 
nate proposiţiuni contradictorie, resultă qud Biserica 
romană învâță pelagianismulu. 

Deră fiindă sciută quăd acestă eresfă a fostii 
considerată toti-de-una qua attentătâriă la dogma re- 
scumpărărei, noi conchidemi quă Biserica romană e- 
ste eretică în accestii puneti; quă ea ncgă formal ne- 
cessitatea rescumptrărei şi a grației pre quare sacri- 
ficială Mântuitoriului ai meritatu-uă omenirei; quă n6- 
gă prin urmare, fiă directă fiă indirectii, una din ba- 
sele essenţiali alle chrestinismului. 

Biserica romană professedă, în privința nemacu- 
latei concepţiuni a sântei Fecidre, uă doctrină formal 
oppusă dogmei ruscumpărărei. Intraddeveri, este lu 

cru allu credinţei qud tâtă omenirea, foră negui-uă 
excepțiune, este isbită de uni viţiii original, quare vi- 

ţiă e transmissă prin actulă ânsuşi allă nascerei. Ur- 
medă quă omenirea, în persâna lui Iisus Christos, n'ati
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participati nequi quumă la viţiulii communiă, pentru- 
Qud ea nai fosti născută după legea commună. D6- 
ră sânta Fecidră ad fostii născută după accâstă lege; 
așşă deră, ea ai fostă zămislită cu viţiulă nedeslipită 
de natura umană; qud ea va fi fostă purificată, din 
sinuli mamei selle, qua Ieremia și qua Ioanne Bote- 
zătoriulii, despre acessta nu e vorba. După bulla lui 
Piu all IX-le din 8 Decembre 1854, quare promul- 
gâ zămislirea nemaculată a sântei Fecidre, ar trebui 
sE credemii guo ea m'aă fostă zămislită în peccatuliă 
original; quă ai fosti absolută preservată de dânsulii, 
astii-feli înquâtă war fi avută trebuință de purifica- 
țiune. Intraddev&ri, dequd ea ar fi avută trebuinţă de 
purificaţiune, accâsta ar fi provenită din causa qu5 
zămislirea sa war fi fosti nemaculată. Dâqud nai a- 
vuti uă assemenea trebuință, accâsta ar proveni din 
acceaa qud ea nu face parte în realitate din omenire. 
Unii doctore allă Bisericei romane, M. Newman, ai 
trassă accâstă consequință din dogma dela 1854, și 
aii susținută, în facia Bisericei romane quare nu 'lă- 
aii condemnată, quă începândii dela bulla din 1854, Treimea ai fosti completată prin sânta Fecidră râdi- 
cată la rangulă divină. 

Cu tâte numerâsele innovaţiuni que papalitatea 
ai introdussii în doctrina catolică, nequi-uă-dată ea nu îndrăsnisse să promulge pre faciă uă dogmă n6uă ; ea conservaă toti-de-una uă Ore-quare puddre doctri- nală, și 'şi înveliă, innovaţiunile selle cu ună văl qua- re le accoperiă în destullă de bine. Piu alli IX nu are pudori de accestea pre quari le voiă numi cato- dice. Eli aă promulgată , în 1854, uă, dogmă nouă, şi ai avută grije de a spune episcopiloră reuniți împregiurulă lui qua nesgue copii din coră, după ex- Pressiunea perfectaminţe dreptă a avvei Combalot,
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qud definesce dogma în zirtutea propriei selle au- 
torităţei. 

Biserica romană, prin organul şefului şeti, şi cu 
assentimentulă tutoră episcopilorii sei, aii fosti deră do- 
tată, în 8 Decembre 1854, cu uă dogmă nouă. Drd 
nu S'aii temuti de a afirmă qud accâstă dogmă nouă 
nar fi dequâtii uă vechiă doctrină catolică, quare ar 
apparţin€ unei tradițiună latente a Bisericei, şi pre qua- 
vea bulla w'ar face alta dequâtii de a uă adduce la 
lumină (1). Ba chiară aă cutegată să pretindă quă Bi- 
serica catolică orientală ar professă doctrina râdicată 
de Piu allă IX-le la starea de dogmă. 

„Nu ne va fi anevoiă de a stabili qus Piu allu 
IX, prin bulla sa din 8 Decembre 1854, aii procla- 
matii uă dogmă absolutii nouă, şi qud Biserica roma- 
nă, acceptându-uă, professedă uă eresiă contrariă dog- 
mei rescumptrărei. 

Spre a combate, nu numai bulla lui Piu allă 
IX-le, qui şi pre teologii quari aiiă intreprinsă să uă 
appere, sântemă datori să stabilimă regulele toti-de- 
una urmate în Biserică pentru definiţiunile doginatice. 

lisus Christos nu este nequi-quumă ună filosofă, 
inventator allă unui systemiă priimitori de perfecţio- 
năminte indefinite, după progressulă scienţeloră şi ali 
spiritului umană; elli este fiiulă lui Domnedeii, Cu- 
vântul întrupat, expressiunea eternului şi essenţia- 
lului addevării, guarele aiă eșşiti din sinulă Tatălui, 
şi s'au coborită pentru a lumină pre totă omulă que 
vine în lume. Doctrina lui lisus Christos este deră 
addevăruli; ea nu pote fi prin urmare dequâti ună 

(1) Piu allit IX-le însăreinâ pre M. Malou, episcopi de Bruges, de 

a susține accâstă tesă. M. Malou aă făcutu-uă în două volume 

combătute de noi într'uă operă intitulată: Noua dugmă în pre- 

sența Scripturei sânte și a tradiţiunei catolice,
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deposită. încredinţatii lumei, după frumâsa cxpressiu- 
ne a sântului Pauli (1. Tim. VI. 20): „O 'Timotee! 
strigă ellă cătră iubitulă seă ucenicii, o 'Liimotee! pă- 
desce depositulă, evitândă profanele înnouiri de cu- 
vente!“ 

Să ascultămi pre sântulii Vincent diu Lerini com- mentândă acceste cuvinte dumnegeesci ($ XXII): 
„Este necessariă de a approfundă cu cea mai ma- re sfirguință acceste expressiuni alle apostolului: O Ti- motee! dice elli, pădesce depositulă, evitândiă profa- mele înnouiră de cuvinte. O! este în accellaşi timpi exclamaţiunea şi a, prevederei Şi a dragostei. Ellă prevedes întraddevării errori viitore pre quari, mai dinainte, le deplâuges. Quine este accestii 7'moteiă astădi, dequă nu, în general, tâtă Biserica, şi în spe- cial totă corpulă şefilorii quari sântii datori să pos- scdă Enşişi și să facă cunnoscută şi altora addevărata sciință a cultului divinti ? 

Que voră să dică acceste cuvinte: Păgesce de- Positulă ? Pădesce, dice ellă, din causa furiloră, din. causa inimiciloră, qua nu quumii-va, în timpulă som- nului Gmenilorii tei, ei să s&mene neghină preste ac- cesti grâi curati pre quare Fiiuli omului 'li-ai se- menată în câmpul sei. Păgesce deposituliă, adauge ellă. Que este accesti depositi ? Este acceaa-que ţi Sai încredințată, şi nu ceaa-que tu ai inventată; ceaa- que tu ai priimită, Şi nu ceaa-que este fructi all cu- Setărei telle; accesta este ună lucru guare nu vine dela inteligență, qui dela învățământi; guare este re- Sultatulă, nu altă usurpaţiunei unuj particulariă, qui allă unei tradiţiună publice; ună lucru quare aii ve- nită p6nd la tine, dâră nu pre quare lu-ai produssii tu; fagiă de quare tu nu trebue să fii, autore qui păgitorii; nu fundator, qui sectator; nu conductor qui disciplu.



— 125 — 

Pădesce depositulă, adequă conservă tesauruli credin- 
ței catolice intactă şi curati. S65 nu păstredi în tine 
şi s0 nu conferesci altora dequâtii ceaa-que ţi sati în- 
credințată. 'Tu ai priimită aură, dă aură: nu voieseii 
qua să 'mi-dai una în loci de alta: nu voiescii qna 
în locii de aură, tusă mi-dai cu înşellăciune plumbii 
scă aramă: nu voiescii que-va qnare s5 semene cu 
auruli ; eii voiescă chiară aurii. O 'Timotee! o episco- 
pe! o teologule! o doctore! dequă graţia lui Domne- 
deă ţi-aui dată genii, facilitate, sciinţă, fii Beseleeluli 
tabernaclului spiritual: despică petrele preţiâse alle 
dogmei domnegesci; “adună-le cu fidelitate ; ornâdă-le 
cu înţellepeiune; fâ-le mai strălucitârie, mai frumâse, 
mai grațidse; expunerea ta să facă qua mai bine să 
se înțellâgă acceaa-que se credes mai înainte întrună 
modii mai obscurii; posteritatea să se felicite qud ve- 
de mai clară ceaa-que antiquitatea veneraă fără a în- 
țellege. Cu tâte accestea, să predai acceaa-que ai în- 
Yeţată; astă-felă înquâti vorbindu întruni modă nouă, 
so nu grăesci lucruri ndu&, 

»Deră să revenimi la apostolului ($ XXIV): O 
Timotee, dice ellă, Păgdesce deposituli, evitândă profa- 
nele înnouiri de cuvinte. Fmită-le, dice ellă, qua pre 
uă viperă, qua pre uă scorpiă, qua pre ună basiliscă, 

„de temă qua, nu numai să nu te attingă, deră nequi 
să te vă şi nequi să te adjungă cu sufflarea lori. 
Que însemndă a evita? Cu assemenea pers6ne, nu 
mânca, (L. Corint. V.). Que mai însemnsgă âncă a e- 
vita? De vine quine va la voi, și nu adduce accăstă 
învețătură. ... (IL. Ioann.) Quare învăţătură, de nu în- 
vețătura catolică şi universală, que remâne una şi ac 
ceaăși, în tote viacurile, prin curata tradițiune a ad- 

„devărului, şi quare trebue să durede purrorea, fără a 
se sfârşi vre-uă dată? Que trebue dâră să faceţi ac-
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celluia, qiare nu presentedă aceestă înveţătură ? AN 
"lă-priimiţi in casa văstră ; nu "lă-salutaţi, quoqui cellă, 
gue "lă-salută, se face părtașă fapteloră lui celloră 
elle, 

„Apostolulii adauge: Profanele înnouiră de cu- 
vinte; udequă accellea que n'aăă întw'ânsele nemica 
sântă, nemica religiosă, quari sânti cu totul străi- 
ne tabernaculului Bisericei, Quare este templulă lui Domnedeii.  Profane înnouiri de cuvinte! înnouiri de cuvinte, adequă de dogme, de lucruri, de opiniuni ecn- 
trarie vechimei, antiguităţei. De priimesce quine-va 
acceste înnouiri, trebue neapperată qua credința sân- 
țilorii Părinţi să fiă violată preste toti să în mare 
parte; trebue neappărată să dică qud toţi credincioşii 
din tote viacurile, toţi sânţii, toţi bărbaţii curaţi şi în- 
frânaţi, tâte fecidrele, toţi clericii, preuţii şi episcopii, 
millidnele de martarisitori, marea armată a mucenici- lori, attâtea cetăţi, attâtea populaţiuni attâtiă de cele- bre şi numer6se, attâtea insule, provincii, regi, pop6- Te, regate, naţiuni, apprâpe tâtă lumea în fine quare aii fostă încorporată la lisus Christos prin credinţa catolică, ai fosti în ignoranță ună mare numără de scule, aiiă rătăcită, au blăstemati, matii sciută que trebuiă să eredă, Lwvită, dice apostolulii, profanele în- nouiră de cuvinte, adequă accellea pre quari. catolicii nequi-uă-dată nu le ai priimită, nequi le ati urmată, şi quari nu sântă dequâti din domeniului ereticiloră. Intr'addevără, que eresiă nu sai născutiă suptă cuta- ve nume, în cutare lociă, în cutare timpi? Quine au întemeiată eresii, de nu accella quare mai ântâiă ai Tuptu-uă cu învăţătura, vechiă, universals şi unanimă a Bisericei catolice ?« 
_ Accesti admirabile commentariiă allă cuvinteloriă sântului Paulă stabilesce cu deplinătate quă doctrina
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catolică este ună deposităi. încredinţată Biserici, şi qu5, pentru a distinge accestă doctrină de ori-que in- venţiune umană, gântă trei medldce: antiguitatea, u- nanimâtatea, universalitatea. 
E destullă qua uă doctrină să fiă nduă, pentru qua ea s5 nu potă face parte din depositulă, încredin- țată Bisericei de Iisus Christos; din punctulă de ve- dere catolicii, innouirea (innovaţiunea) este deră ne- 

cessariamente uni semni de falsitate, „Totă que e 
noii, dice sântuli Vincent de Lerini, totă despre qua- 
re nu sai audită nequi-quumă vorbindu-se mai înain- 
te nu apparţine religiunei, acceaa este uă ispită.e ($ XX) 

Lucrulă asti-felă fiindi, urmedă accellaşi sântă 
($ XXI), nu mă potă îndestullă miră de nebunia u- 
nori Gmeni, de impietatea și orbirea spiritului lori, 
de passiunea loră pentru errâre, quare 'i-face s6 nu 
se mulțămâscă cu regula de credință quare ai fosti 
dată uă dată şi priimită din vechime; loră le trebue 
que-va noăă și 6r noiiii; ei voiesei necurmatii să ad- 
auge, so scâmbe, să scadă que-va în religiune; qua- 
şi quândă dogma cerâscă, quare ai fosti uă dată re- 
velată nu le ar fi de adjunsă; quași quândă accestă 
dogmă ar fi uă invenţiune umană que war pote să 
adjungă la perfecţiune dequâtii prin modificaţiuni şi 
chiarii correcţiuni continue. Oraculele divine le strigă 
cu tote accestea: Nu trece preste otarele que ţi-ai 
pusă Părinţii tei (Prov., XXII). Nu pronunţa contra 
Judecăitoriului tei (Eceles., VIII). Accella quare stri- 
că garduli şerpele 'lu-va mnșcă (Eceles., X). Şi ac- 
cestii cuvântă apostolescii prin quare, qua cu uă sa- 
biă spirituală, tote criminalile înnouiri alle tutorii e- 
reticiloriă ai fostă şi voriă fi totii-de-una tăiate! O 
Timotee, pădesce deposituliăi, evitând profanele în-
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nouiri de cuvinte şi opposițiunile uneă sciințe false și 
numaă apparente, alle guciroră făgăduinţe aăă, făcută 
pre mulfă so 'şi-pârdă credința (L. 'Timot., VI, 20, 21). 
ŞI în urma unoră assemenea cuvinte se mai găssescii 
Smeni quari ai capulă destullu de tare, uă încăpt- 
ţinare și uă îndăr&tniclă în destullă de neînduplecate, 
qu5 nu se sdrobesci suptă acceste cuvinte cădute din 
ceră, qud nu se strivescii de accâstă greutate nesuf- 
ferită, quă nu se sfăramă de accestii căocani, quă nu 
se facii una cu pământulii de accestă fulgeră! Fit, 
dice-elli, profanele înnouiri de cuvinte! Ellă nu dice 
lucrurile vechie, antique; şi arrcttă, din contra, quă 
de elle trebue să se lipâscă Intr'addevări, dequă tre- 
bue să se evite înnouirea, trebue sd se urmede anti- 
quitatea.“ 

Sântă unii quari, pentru a scăpă de considera- 
țiunile victori6se alle sântului Vincent din Lerini, ai 
alergatii la subterfugie. Ei pretindă quă 6re-quari în- 
nouiti, quari le sântă iubite, sari afdă în stare laten- 
i în profundimile tradiţiunei; ei reclamă în favârea 
lori caracteriulă sacru allă antiquităţei, şi pretindii 
quă Biserica trebue să le adopte qua pre ună pro- gressii legitimă în expunerea doctrinei, Bulla lui Piu allu IX-le favorisgă aceestă doctrină, quare nu tin- 
de la nemica mai pugină dequâtiă la a struncină ca- racteriulii visibilităței necessarit Bisericei chreștine. Păr- tinitorii accestei errori quari îndrăsnescii să se înte- meiede pre sântulă Vincent de Lerini să asculte şi 80 înțellegă pre accestă mare teologi ali Bisericei catolice; ei vori afâ4 acceaa-que trebue să se înţel- legă prin cuvântul progress în Biserică ($ XXIII). »Dice pâte quine-va: Nu pote fi nequi-ună progressii religiosă în Biserica lui Christos? S5 fiă unulă, şi âncă u- nulă forte mare! Quine este omuli attâtă de pismaștă
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Şi inimicii all lui Domnegeii pentru a "lă-împedică? deră trebue qua accesta să fiă unii addevăratii pro- gressi allă credinţei şi nu uă scâmbare. Este de es- senţa progressului qua obiectulă să crescă în elit €n- suși; scâmbarea, din contra, consiste în transmutaţiu- 
nea accestui obiectă întruni altuli. So crâscă dâră, și multă, intelliginţa, sciința, înţellepciunea fiă-gnăruia, şi a tuturoră, a omului și a Bisericei întrege, cu îm- mulțirea, vremilorii și a seculilori; drd so remână în 
natura loră, adequă în acceaași dogmă, în accellași sensii, în accellași sentimenti.« 

După profunduli nostru doctore, progressulă re- ligiosă nu se raportedă der la Ensăşi dogma. Ceaa- 
que saii credută din vechime nu pote fi nequi scâm- 
bati, nequi măritii (augmentatii), nequi miciișorati; nu- 
mai spirituli umană pote respândi, assupra unorii 
questiuni nedespărţite de uă dogmă, mai multă lumi- 
nă; 6ecă în que consiste progressuli. Vincent din Le- 
rini explică €nsuşi cugetarea sa întruni modă admi- 
rabile (Ibid.). 

»Desvoltarea corpurilorii să servâscă de modelă 
progressului religiosă alu suffleteloră; accestea mă- 
rindu-se cu annii remâniă cu tâte accestea accelleași. 
Este uă mare difterinţă între fidrea tinereţei și matu- 
ritatea bătrâneţei; cu tOte accestea, cei que sfintii bă- 
trână sfintă acceiași quari aiăii fostii tineri; şi deşi 
starea și modul de a fi sântă diferite, natura şi per- 
sona sântă toti-de-una accelleaşi. - _ 

„Dogma religiunei chrestine să urmede acceste legi 
alle progressului; să se consolidede cu annii, s0 se 

întindă cu timpulă, s6 se mărescă cu etatea, sd r&- 

mână cu tote accestea curată și inviolabilă, să nu se 

scâmbe, să nu se pârgă nemica din ceaa-que i-este 

i îi O i uă âmbare în defini- propriii, să nu sufere nequi uă scâm e
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țiune... Este permisă de a îngrigi, de a pili, de a 
lustrui dogmele filosofiei ceresci, der5 este uă crimă 
de a le scâmbă, de a le trunchiă, de ale mutilă. Să 
le încongidre gquine-va de evidență, de lumină, de cla- 

„ritate; deră este necessariti qua elle să 'şi-conserve 
plenitadinea lori, integritatea lori,  essenţa loră.& 

Asti fel, progressulă religiosi consiste în desvol- 
tarea lumineloră assupra unui obiect, assupra unei 
dogme cunnoseute, şi nu în descoperirea unei dogme 
necunnoscută, antiquităței. 

Inţellegemă quă accâstă teoriă a progressului nu 
attacă în nemica regula antiquităţei, primulă semni 
de veritate pusi de Vincent de Lerini, pentru dogma 
catolică. Așșă ellă se applică principalimente în ope- 
ra sa a face să se vedă quumi toți episcopii sântei 
Biserice, moștenitori ai verităței apostolice, iubiră mai 
bine să se trădce pre ei Gnşiși dequâtii credința be trânei universalități. (Ş V); şi quumii îndrăsncla înnoui- 
rei profane fâ sdrobită suptii autoritatea antiquităţeă 
sacre ($ VI). Sai potută observă, în passagiele que ami citati qud afforă de antiquitare, accestă primi semnii all verităţei, Vincentă din Lerini mai arrettă âncă alte d6u5: universalitatea Și unanimitatea măr- tuririloră în Biserică; ellu expune întrună. modă for- te clară acceste trei prineipie quari formedă mai qua- şi criteriulă dogmei catolice, în passagiele următorie: 

„Adesea, dice ellu ($ ID), şi cu multă zelă şi at- tențiune, ami întrebati pre bărbaţi distinși prin sân- titatea şi doctrina lori, quumii așii pot6, cu adjuto- 
riuli unei regule sigure, să deosebesci addevărulii credinței catolice de errorile eresiei; mai toți "'mi-re- Spunseră totii-de-una quă dequd ei scă Ori-quare al- tală ami voi să scăpămi de cursele evrorei şi să ne finemii tari în addevărata credință, ar trebui să ne în- 

E
 

E 
I
I
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tărimii credinţa în d6uă moduri, cu graţia lui Domne- dei: ântâiii prin autoritatea legei divine, şi appoi prin tradiţiunea credinței catolice. .. şi în Biserica, catolică chiarii, trebue să avemă mare grige qua să nu îm- brăccişămii degquâtii ceaa-que  s'aii creduti pretutin- dene, totă-de-una şi de cotră toți.  Acceaa, în adde- vără, este cu addevăratii şi propriă catolică, după quumit uă demostră forța și însemnarea cuvântului ca- folică, que vrea să dică plenitudine, universalitate. Noi vomă urmă deră credinţa catolică, conformându- ne cu acceaa-que are pentru sine universalitatea, anti- guitatea, unanimitatea.  Vomii urmă, universalitatea, dâquă vomi mărturisi quă numai singură accea cre- dință este addeverată, quare este professată de tâtă Biserica, în totă universulă; vomă urmă, antiquita- tea, dâquă nu vomă părăsi nequi-uă-dată sentimentele que cu evidență le-aiiii susținuti strămoșii și părinții 
nostri; în fine, vomi urmă unanimitatea, dEqud în 6n- 
sesi lucrurile vechie vomi urmă definiţiunile şi sen- 
tințele tuturoriă s€ă upprâpe alle tuturoră episcopiloră 
Și înveţătoriloră.& 

Quândă uă discusiune se râdică în Biserică, de- toria unui chrestini catolici este, după sântulă Vin- cent din Lerini (Ş III), de a se lipi mai ântâii de antiquitate, quare evident nu pote fi ammăgită de fraudele înnouirei. Dequd în antiquitate descopere qui- ne-va mai multe opiniuni, tiebue să se allipescă de decretele pre quari le ai dată din vechime Biserica universală ; dâquă nu suntă assemenea decrete, trebue să examinede opiniunile doctoriloră. quari trăiră în 
diverse timpuri în împărtășirea Bisericei, şi s6 crâdă, 
fără nequi-uă îndouiclă, ceaa-que toți, cu ună una- 
nimă consimțimântă învăţară pre faciă, adese ori şi 
cu statorniciă. Cartea sântului Vincent din Lerini ai 
fostă toti-de-una privită în Biserică, qua expressiunea 
cugetărei generale. 

ge
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TOtă tradiţiunea catolică este conformă cu dânsa. 
Amiă pote cită apprâpe pre toţi Părinţii Bisericei. Ne 
vomii mulțămi de a indică opera sântului Irenei con- 
tra Eresieloră, şi tractatuli Despre Prescripțiună all 
lui 'Tertullianu. In acceste dduă magnifice opere, que- 
stiunea, este tratată cu claritatea şi eloquența que le- 
amii observatii în Avertismentulă sântului Vincent de 
Lerini. 

Negui-uni doctore, nequi-uni episcopă, nequi-unit 
teologi n'aii cutedatii să attace accâstă sublimă teo- 
riă a credinţei chrestine. 

Pentru a applică acceste regule catolice Ia bulla 
lui Piu allă IX-le, datorimii să examinămii quare aii 
fostii credinţa, vechiă, universală, unanimă, în privin- 
ţa concepţiunei sântei Fecidre. | 

Marturii accestei credințe sântă Părinţii Biseri- 
cei. Dequă Părinţii Bisericei. au învățată unanimii şi 
în tote timpurile uă doctrină contrariă accelleia, din 
bulla lui Piu alli IX-le, dintraceâsta va urmă neap- 
părată qud aceâstă bullă conţine uă doctrină ndue și 
prin urmare eretică. 

Piu ali IX-le pretinde quă doctrina nemacula- 
tei concepţiuni este coprinsă în sânta Scriptură şi în 
tradiţiune. 

Quași ereticii despre quari vorbesce sântulă Vin- 
centi din Lerini, ellă sbâră prin tote cărțile sântei 
Scripture, dela Genese pân6 la Apocalypse, pentru a 
'şi-stabili opiniunea sa; derd, din tote textele que in- 
dică, nu ne tememă de a spune qud na este negui- 
unulă singură Quare să- fiă fostii applicatii la concep- 
țiunea sântei Fecidre de Părinţii Bisericei. 

Deră amă priimită dintru începutii în Biserica catolică quă sânta Seriptură trebue să fiă interpreta- 
tă conformă cu tradiţiunea tutoi ă seculelorii.  Dequă



— 138 — 

nequi-unulă dintre Părinţii Biserici mai applicati la 
concepţiunea sântei Fecidre passagiele indicate în bul- 
lă, cu que dreptă i le ar applică quine-va astădi ? 

Noi uă spunemiă tare şi fără temă quă vomil re- 
mân€ roşșiunați, negui-umală din Părinţii Bisericei, în- 
cepândi cu timpurile apostolice, n'aii applicatii con- 
cepțiunei sântei Fecidre negui-unulă din textele sântei 
Seripture; ceaa-que w'aiă împedicată pre Piu allă IX-le 
de a dice: „Quă Biserica catolică, colona addevăru- 
lui, aă privită zotă-de-una, innocența originală a Feci6- 
sei qua nă doctrină coprinsă în depositulă revelaţiu- 
nei.... după quumă uă attestă monumentele antiqui- 
tăței Bisericei orientală şi occidentală.“ 

Dequd ar fi fostă așșă, ea ar fi fostă privită din 
vechime, universal, unanimă, qua uă dogmă. 

Dârd bulla nsăşi quare creadă accâstă dogmă, 
nu probedă ea singură quă înainte de 6 alle ;deloră 
luă Decembre din annulă 1854, ea (dogma) nu exi- 
ste ? 

De ar fi addevărată, după quumi s'aii dissiă în 
bullă, quă toţi Părinţii ai v&duti accâstă dogmă în 
Scriptură și aăă proclamatu-uă toţă, quumiă se face 
qud at fostii ea negată în cursă de uă miiă patru 
sute de anni chiari în Biserica romană? 

Derd cu greșșclă se invâcă mărturia Părinţilorii. 
Totă que sai indicată în bullă qua applicându- 

se concepţiunei sântei Fecidre se raportă la innocen- 
ţa vieţei selle, la virginitatea sa, la sânţirea sa în si- 
nulă mamei selle, la maternitatea sa divină; d6r, uă 
repetimi, nu se află ună cuvântă, ună singură cu- 

ventă, în monumentele tradiţiunei Bisericeloră orien- 

tal& și occidental€, în cursulii primeloră dou&-spră- 
gece secule, quare să aibă cellă mai mică raporti cu 
concepțiunea.
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- Dequă eredemii pre M, Parisis, episcopi WAr- 
ras, dogma concepţiunei nemaculate eră în tradiţiune 
qua uă astră învelită pre quare toți nu uă distingeaii. 
Accâsta este ună mărturire în favorea cellorii que noi affirmămă, adequă quă Părinţii Bisericei nu aăti vor- bită de-loci de concepțiune. Numai, M. Parisis vo- 
iesce să ne facă să înţellegemi quă suffetele privi- 
legiate vedeai suptă scârța Gre-quărorii expressiuni dogma pre quare obștea credincioşiloră nu uă (oriau. 

Accestii systemii şi atiirmațiunea bullei cadă suptă greutatea sdrobitâriă a întregei tradiţiuni catolice; qud- qui este sciutii qud toți Părinţii Bisericei, foră nequi- uă ezxcepţiune, ai susținati, qua învăţătură a Bise- ricei, uă doctrină diametral și evidinte oppusă zămis- lirei nemaculate a sântei Yeci6re. 
Intaddevări ci aut affirmatii : 
l-ii  Qud numai Iisus Christos singură, în na- tura sa umană, ai fostă fără de peceatuli original; 
2-le  Quă aceesti peccatii ai fosti transmisii tu- tonă descedinţiloră lui Adamiă, fără nequi-uă excep- țiune ; i 

3-le ud accesiii păccatii aii fostii transmisii o- menirei prin nascere, 
De unde urmedă quă sânta, Fecidră, născută pre callea ordinariă, ati trebuiti neapperati să fiă zămislită cu p&ceatuli original, şi qud isus Christos, în natura sa umană, ali fostii fără accesti p&ccatii, pentru quă ellă Sai născută dintr”uă fecidră, 
Astii-felă este doctrina constantă a tutori Părin- țilorii Bisericei, prequumii uă vomii vedâ-uă îndată. Mulţi dintre accesii Părinți atit susținută chiară qu5 sânta Fecidră aă comnisii peceate actuali în cur- Sul vieţei selle.



Sânţituli Augustină, este addevărati, întruni pas- 
sagiii pre quare (unii) în modii falsă "l-au applicati 
la concepțiunea nemaculată, nu voiesce să se facă 
menţiune de sânta Fecidră quândă este vorba despre 
peccatulă actual (de Natura et gratia, e. XXXVI) 
dâră sântuli Ioanne Chrysostomii este de uă părere 
contrariă (de Mundi creat. orat. VI, $ 10), şi gice 
positivii, în mai multe din operile selle, quă Maria se 
făcă vinovată de păecati. 'Tertullianu nu este mai pu- 
cină positivă (de carne Christi $ 7), şi mai mulți alți 
Părinți, preqaumii sântulii Ambrosiu (în Luc. lib. II), 
sântuii Gregorii alli Nissei (de Oce. Dom.), sântuliă 
Basiliă (Epist. CCLXI, ad Optim. Epise., $ 9), sân- 
tulă Paulină allă Nolei (inter Epist. August. CXXI), 
şi mulți alții, inclină în favârea accestei opiniuni. 

Quândă vară fi dequâtii accesti Părinţi quari să 
nu fi admissă concepțiunea nemaculată, numărului lorii 
este în destulli de mare şi autoritatea lori destullii 
de considerabilă pentru qua să potă conchide quine- 
va qu6, assupra aecestui puneti, tradițiunea n'ar fi 
fostă nequi-uă-dată universală și unanimă. 

Dâră 6nşiși Părinţii guari nu voiescii qua sânta, 
Fecidră să fi p&ecătuită, chiară iertabil, în cursulă vie- 
ței selle, negui-uă-dată nu ai admissi, privilegiuli 
que sar voi astădi să se impună qua uă dogmă. 

Noi vomi cită gquâte-va passagie din Părinţi, spre 
a stabili celle trei puncte que ami indicatii qua re- 
summati a tâtă doctrina loră:. 

Tertulliană (de Anima, $ 41): 
„Dumnegei singură este fără de păecată: Chri- 

stos este singurul omii quare este fără de păceati, 
pentru-qud Christos este Domnegeii.* 

In cartea sa De Carne Christi ($ 16, 17, 20), 
Tertullianu susține quă p&ccatuliă este necessariaminte
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alipită de carnea omenâscă procreată pre callea or- 
dinariă a nascereă; și qud carnea lui Christos fă sin- 
gura curată, pentru-qud fă zămislită de uă Fecidră şi 
prin lucrarea Duchului Sântă. 

Ace6stă doctrină este doctrina tutoră Părinţilorii 
Bisericei fără excepțiune. Iecă que dice Origene (0- 
mil., VII, in Levit.): „Ori-quine intră în lume prin cal- 
lea ordinariă a nascerei, prin accâsta chiariă, aii fostă 
întinatii în tatălă sei și în mama sa, pentru-qud ne- minea nu este fără, întinăciune, nequi chiară copillulă de uă qi. Numai isus Christos smgură, Domnulă no- stru, aă fostă zămislită foră de peceată.* 

Ell învâţă acceaași doctrină în mai multe alte locuri alle operilorii selle (Omil., V, in Jerem.; Com- inent. in Ioann.). 
Sântulă Ilariă Pictavianulă (de Trinit.): 
„Fecidra, ai fosti zămislită prin poftă; ea deră ai avută trebuință de a fi renăscută spiritualimente și purificată de pe&ccatii.« 
Sântulă Irenei (adv. Haeres., lib. IV, e. XVI): „Numai lisus Christos singură ai fostă fără de peceatiă, deși ellui sai arrăttati cu assemenarea pec- catului.“ 

Sântuli Cypriană (epist. de Baptism. parvul.): 
„Toti copillulii que vine în lume prin nascere contractâdă păccatulii primului nostru părinte, şi este suppusi decretului de morte Quare ai fostă pronun- fată contra lui Adamiă și a Evei. “ Sântulă Ambrosiă (în Lue., lib. II, $ 55): „Printre toţi cei que sfintii născuţi din muieri, ni- menea nu este perfectă sânti dequâtă Domnulii Iisus: ellă singură, prin modul; negrăită cu gquare ai fostă zămislită, şi prin puterea, infinită a domnegeescei Ma-
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iestăți, mat contractat enntagiunea viţiului quare cor- 
rumpe natura umană.“ 

Sântulă Atanasiă (în Luc.: 
„lisus Christos aă fostă sântă întruni modii cu 

totulă, singular, qudqui accâstă difterință aii fostă în- 
tre ellă și cei-l-alți sânţi, quă ellă au priimită san- 
titatea cu naiura.“ | 

Sânţitală Augustinii (de Peccat, remiss., lib. II): 
„Numai Iisus Christos singură nu ai avută ne- 

gni-uă-dată peccată; ellă nu a luati carnea peccatu- 
lui, deși aii luatii din mama sa uă carne quare era, 
a peccatuluă; quăqui aceeaa pre quare ellii ati luată- 
uă din mama sa, scă ai purificatu-uă mai înainte de 
a uă luă, sci aii purificatu-uă luându-uă.* 

Accellaşi părinte gice aiurea (adv. Julian.): 
„Pofta prin quare lisus Christos nu aă voitii să 

fiă zămisliti au făcutii propagarea răului în neamulii 
omenescii, pentru-qud corpul Mariei, deși venită prin 
accâstă poftă, nu aă transmissu-uă cu tote accestea 
corpului pre quare ea nu lu-aii zămislită prin ea.... 

„Corpulă Mariei au fostă zămislitii prin callea 
poftei, deră ea w'aii luată nequi-uă parte la nascerea, 
pruncului pre quarele ea 6nsăşi lu-ai zămislită fără 
de poftă. 

„Păceatulii original trece în zoză 6menii; deră ellă 
n'aii potutii trece în accestii corpă unică, pre quare 
sânta Fecioră lu-ai zămisliti altu-felă dequâtii prin 
poftă. 

„Aşșă corpul lui Iisus Christos 'şi-aii trassii mor- 
talitatea sa din mortalitatea mamei selle; derd ellă 

nu aii trassti dintr'6nsa otrava p&ccatului original, de 

vreme que naii fosti zămislită prin callea poftei... . 

Fill singură sai născută omii fără uni viţiii de quare 
nu este lipsiti nequi-unulii dintre cei-l-alţi Omeni.“



— 138 — 

Sânţituli  Augustini mai dice âncă (Op. imperf, 
contra Julian., lib. VI): 

„Maria mama lui Domnedei, din quarea Iisus 
Christos sai întrupată, ai fostii născută prin pofta 
trupescă a părinţiloră sei (de carnali concupiscentia 
parentum nata est).“ 

Pelagiă imputaă sânțitalui Augrustinii qud sup- 
pune pre sânta Fecidră diavolului prin p&ecatulii ori- 
ginal. Dâquă fericitul doctore ar ff admissă con- 
cepțiunea nemaculată, ar fi desminţiti pre adversari- 
ulii seii. Departe de acceaa, elli convine quă Maria ai fostii suppusă, împărăției diavolului prin necessitate de natură, drd qud aă fostă smulsă dintr'aceea împărăţiă, prin nud nascere que ea ati priimită în Iisus Christos. „Noi nu Suppunemi, dice-elli, pre Maria diavolu- lui prin nascerea sa, pentru-quă accâstă nascere ai fo stii stersă prin graţia renascerei.« 

Pote quine-va, după cuvinte attâtă de formali al- legă accesti textă în quare sânţituli Augustină nu Voiesce qua să fiă vorba de sânta Feciră, quândii se vorbesce de păccati? Prin contextiă, este evidinte qud sânţitulă doctore nu vorbesce dequâti de p&ecate ac-.. tuali; nu pote Quine-va, affdră de acedşta, să -dee uă mai mare extindere fără a pune pre sânţitulii Au- gustină în contradicţiune cu ellă-6nsuşi. Nimenea nu Sai îndonită vre-uă-dată, în Biserică, quă sânta Fe- CiGră nu ai fostă suppusă legei morţei. Sânţitulă Au- gustini nu hesită de a privi accâstă morte qua pre | consequența p&ccatului original. | „Maria, copillă allă lui Adami, dice ellă (în Psalm., XXIV, ş 3), ai muritii din causa peccatului; Adamii ai murită din causa peceatului; şi corpulii Domnului, pre quare elli 'lu-aii priimită din Maria» au murită pentru aq sterge peccatele.
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Eusebiu allă Emesiei (de Nativit. Dom. Ho- 
mil., ID): | 

„Nimenea nu este fără de p&ceatulii original, 
nequi chiari mama Rescumpărătoriului lumei. lisus 
Christos singură este aftfâră din legea p&ccatului.« 

Sântulă Fulgenţii (de Incarnat. et Grat.): 
»Corpulă Mariei, quare ai fostă concepută în 

iniquitate prin callea ordinariă a naturei, fă de sigură 
ună corpă de ptccatii (carv fuit utique peccati).“ 

Bedă (Homil. in Ioann.) affirmă quă totă omul 
concepută prin callea ordinariă se împărtăşesce de 
peceatulă lui Adamă. 

Alcuin (lib. 1, Sent. c. XVIII) : 
„Deşi corpulă lui lisus Christos ai fostii luati 

din accella allu Fecidrei, guare Jussesse corruptă prin. 
peccatulă original, Lisus Christos, cu tâte accestea, nu 
ai fosti culpabil de p&ceatulă original, pentru-guo 
zămislirea sa nu aii fosti opera poftei trupesci.“ 

Anselmi (cur Deus homo): 
- Deşi concepţiunea lui Lisus Christos at fostă cu- 

rată și fără de păceatuli quare este allipită de pofta 
corporală, Fecidra, cu tote accestea, din quarea cor- 
pulă lui Iisus Christos ati fostii luati, aă fostă ză- 
mislită în iniquitate, mama sa ati zămislitu-uă în 
pă&ceati.“ 

Hugues de Saint-Vietor (în Summ. sent. Tract, 
L., e. XVI): 

„In privința cărnei cu gnarea Cuvântulii sai u- 
nit, se întrebă dequd ea ai fosti mai ântâii suppusă 
păceatului în Maria. Sânţituli Augustinii uă affirmă. 
Dâr5 în momentului în quare ea fâ separată de a Ma- 
viei, fâ durificată pe Duchulă-Sânti de totă păecatulii 
şi de totă applecarea câtră păceată. Ellă purificâ și 
pre Maria de totii păceatuli, deră nu de tâtă inclina-
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ţiunea cătră păccată; cu tâte accestea, ellă slăbi at- 
tâta, de multă acestă inelinațiune, înquâtă se crede 
qud ea nu ai păccătuiti după acceaa.“ 

Este trebuință de a cită mai multe mărturii pen- 
îru primele dân&-spră-gece secule alle Bisericei ? 

Noi affirmămi guo nu, este unii singură Părinte 
de ai Bisericej quare să susțină uă altă doctrină de- 
quâtii acceaa quare este coprinsă în textele que. ami 
citată, 

Trămittemii pre cei que ară mai hesită âncd de a crede la opera, pre quare Vincent de Bandellis uă, compuse în secululă alli XV-le assupra questiunei que ne occupă, şi în quarea ellă au indicată mai bi- ne de patru miie de texte de alle Părinţiloră, de al- le papilor, de alle doctoriloră și de alle teologilor quari facă autoritate în Biserică, și cllii este departe de a fi sleită materia. Multe din textele de aici de mai susii nu sfintă indicate de elli.  Quumi se face deră quă în bullă s'aă dissii guo părinţii şi scrieto- rii ecclesiastici, însiruiță prin înveţămintele ceresci, nemica nu aăăă, avut may scumpă, în cănţile lori de- quâtă de a proclama pre întrecule și de a predica dogma concepţiunei nemaculate ? 
Noi ami căutatii în acceste cărți alle Părinţilori și alle scrietoriloră ecclesiastici, şi ami afflati într'- Ensele cu totulă contrariulii de ceaa-que bulla affirmă, și nu ami afflată nemica în favârea, dogmei pre qua- rea ea uă proclamă, 
Quândă chiară sar citd (ceaa-que nu este) nes- quari texte formali în favOrea, doctrinei bullei; quândă Chiar accelle texte ară fi attâtă de numerdse quâtii celle que i sântă contrarie, bulla pentru accesta nu ar fi mai legitimă; Qudqui attunci nu ar A fosti nequi uă-dată în Biserică uă credință constante, universală,
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unanimă, cu privire la concepțiunea sântei Fecidre; 
de unde ar urmă quă uă opiniune assupra -accestui 
puneti nu ar pote fi obiectulă unei definiţiuni dog- 
matice din partea Bisericei. 

Bulla se întemeiadă pre predecesorii luă Piu all 
IX-le şi pre tradiţiunea Bisericei romane. 

Sd vedem quare ai fostă accestă tradițiune. 
Sântulă Innocenţii 1-ii (ap. Aug. cont. Julian.) 

susține qud păccatulii original aă fostii communicatii 
îmtorii oameniloră fără excepțiune, quari sati născutii 
prin callea ordinariă. 

Sântulă Gelasiu 1-ii (adv. Pelag.) professcdă ac- 
ceaași doctrină în cartea sa contra lui Pelagiu: „E- 
ste proprietatea Melului nemaculată, dice ellă, de a 
nu fi avută nequi-uă-dată nequi-unii păccată.* | 

Sântulă Leon celli Mare dice şi repett adesea 
(serm. I, II, V, în Nativ. Dom.) : 

„lisus Christos, singură între toți fiii Smeniloră, 
'și-aii conservatii, năseându-se, innocenţa sa pentru- 
quo ellă singură aă fostă zămislită foră poftă tru- 
pescă.“ 

Sântulă Gregoriii cel!ă Mare nu are altă doctri- 
nă. Noi ami pot6 indică sute de texte în diversele 
selle operi. Să citămi numai pre accesta, trassi din 
Moralile selle (in Job., lib. XVIII): 

„Accella singură saă născută cu addevărati 
sâuti,  quare, pentru a învinge natura, nu ai fostii 
concepută prin callea ordinariă.* 

Papa Înnocenţiii all 2-le (serm. in Assumpt.): 
„Oloridsa Fecidră aă fostă concepută în ptccată, 

deră ea aii concepută pre fiiulă seii fără păccatii.& 
Papa Innocentiu allă III-le (serm. in Purif), com- 

mentândă acceste cuvinte alle Scripturei: „Duchulă 

Sântă va supraveni în tine,“ dice:
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»Duchulă Sântă venisse dejă într'Ensa, quândi, 
fiind âncă în sinulă mamei selle, elă i-purifică suf- 
Jletulă seă de peccatulă original. 

Accellași papă face accestii parallelă între Eva 
și Maria (serm. in Assumpt.) : 

„Eva au fostă formată fără pă&ccatii, dâră ea aă 
zămislitii în păccată; Maria aă fostă zămislită în păc- 
cati, d6r5 ea ai zămisliti fără p&ceati.“ 

Papa Innocenții allă V-le se exprime în accesti 
termeni în privinţa sântei Fecidre (Comment. in Lib, 
III Sentent.): 

„Pr6 fericita Fecidră au fostă sânțită îu sînul mamei selle, nu mai înainte de unirea suffletului sei. cu corpulă seii, pentru-quă ea nu erâ âncd capabilă de graţiă, nequi în momentulă chiară all accestei u- niri, pentru-quă, dequă ar f fostii aşșă, ea ar fi fosti fără de p&ecatuli original și nu ar fi avută trebnin- ță de rescumpărarea lui lisus Christos, necessariă tu- torii Omenilorii, ceaa-que nu trebue să se dică. Qui trebue să credemiă cu pietate quă ea ati fosti puri- ficată prin graţiă și sânțită după pr& pucină tempi dela, accestă unire: spre exemplu, în acceaași di scii în acceaași Oră, nu cu tte accestea în momentulă chiară allă univej.« Astii-felii fă, în cursul primeloră dOu&-spre-dece secule alle Bisericei, doctrina, scannului romanii, qua doctrină constantă, universale; unanimă a tutori Bi- sericeloră din Oriinte și din Oceidinte. 
Cătră secululii allă XII-le, se începfi a se vorbi în Biserica occidentale despre concepţiunea nemacu- lată. Canonicii dela Lyon credândiă qud trebue să ce- lebrede în Biserica loră uă s&rbătâre în on6rea con- Cepțiunei sânteă Pecidre, Bernard, egumenulă dela Clairvaux, le adressâ assupra accestei înnouiri uă e- pistolă severă, în quare elli nu este dequâti ecoul 

me
 
o
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tradiţiunei catolice, susținândă în modii solemni qu5 
sânta Fecidră aă fosti zămislită în p&ccatulă original. Vomii cită quâte-va passagie din accâstă epistolă (E- pist. CLXXIV, ad Can. Lugd.): 

„AU fostă necessariă qua Maria să fă sânţită, 
după que ai fostii Zămislită, spre a se pot nasce în 
sântitatea pre guare nu ui avussesse în zămislirea qua- 
re aii precesii nascerea sa. Vei dice quă nascerea sa, 
deşi posteri6ră communică sântitatea sa zămislirei sel- 
le, quarea este ântâia. după ordinea tempurilori ? Ac- 
cesta nu se pote; qudqui sâniţirea Mariei, guarea a 
urmati, dupo zămislirea sa, a potută forte bine să 
se întindă assupra nascerei selle; deră nu sai po- 
tată urcă, printr'ună effectii vetroactivii, până în tim- 
pulii zămislirei selle. | 

Bernard nu vede deguâtă uniă medlocă de a su- 
sţinc opiniunea concepţiunei nemaculate, accella ade- 
qud de a dice quă Maria aă fosti zămislită cu luera- 
rea Sântului Duchu; dârd elli adauge îndată: „Uă 
assemenea asserțiune este neaudită, și pentru qua să 
vorbescă limbagiulă Bisericei, totă-de-una, infallibilă , 
ici qud ea ai zămislită, derd nu ici qud sai ză- 
mislită dela Sântulă Ducelui... 

„Pucini sântă quari sati născutii sânţi, deră ne- 
Qui-unulă nu Sai zămisliti în sântitate, afforă de Ac- 
cella quare, trebuind să sânţâscă pre 6meni și sd 
expieze ptceatuli, trebui singură să fiă fără de 
p&ceată.“ 

In întregă epistola sa cătră canonicii din Lyon, 
Bernard, conformă cu doctrina tutori Părinţiloră, af- 
firmă qud sânta Fecidră, născută, prin callea ordina- 
riă, ai contractată păccatulă original de quare ea aii 
fostii purificată mai înainte de nascerea sa.



— 144 — 

„Îmvă&ţatulă staregii affu4 în accâstă doctrină unit 
argument puternică pentru a se oppune s&rbătorei 
Coneepţiunei: după ellă, nu se poteă, solennisă sin- 
gurulă momentii în quare Maria fussesse suptă îm- 
părătia p&ceatului. 

e 

Biserica romană professcgă, relativă de meritul 
fapteloră omenesci, indulgenţele şi purgatoriulii, doe- 
trine formal contrarie dogmei catolice a rescumpă&- 
rărei. 

Noi vomă av€ occasiune de a trată acceste que- 
stiună cu ammenuntulă quândă vomi expune errorile 
și eresiele papalităţei relativă de mystere și de vid- 
ţa viitâriă. Nu avem der alta de făcută, pentru mo- 
mentă, dequâtii să indicămii aceeste errori întru ceaa- que elle ai de contrariă dogmei rescumpărărei. 

„ Errdrea primară quarea, este surgintea cellorii-l- 
alte consiste în acedsta: Qu6 sânții aiui avută merite 
supra-abundanţ quari formâdă ună tesaură que este 
la disposiţiunea papei, şi pre quare i-împărțesce du- 
p5 quumii înţellege ellă, fiă viiloră, fiă morțiloră, prin 
medioculii endulgen țeloră. 

Aceâstă noțiune a indulgențelorii, fundată pre me- 
ritele supra-abundanţi alle sânţiloră, este contrariă ac- 
cestui principii catolică: qu6 nimenea nu are înain- 
tea lui Domnedeii merită personal, şi qud totă meri- 
tulă nostru nu este dequâtă meritulă lui Iisus Chri- stos Gnsuși quare ni este applicată, și prin quare siu- guri noi obținem mântuirea. 

Vomiă expune mai târgiăui, cu tâte ammănuntele necessarie, doctrina romană assupra indulgenţelori, basată pre uă pretinsă Supra-abundanță de merite o- menesci, şi pre applicaţiunea accestori merite accel- lora quari nu le-ai avutii.  Vomi pune în lumină
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disproporţiunea que existe între faptele disse merito= 
viă şi între favorile spirituali que li suntă accordate; 
immoralitatea, traficului accestori indulgenţe tarifate 
la Roma cu ună eynismii revoltătoră ; applicaţiunea, 
accestorii favori scă indulgențe suffeteloră din pur- 
gatoriă. 

Vomi expune transformaţiunile que ai suferită 
acestă doctrină a purgatoriului de guare Biserica ro- 
mană face astădi ună asti-felă de abusi. 

Ne vomă mulţănni, pentru momentă, de a obser- 
vă qud tote acceste errori emană din falsulă princi- 
piă allă meritului faptelor omenesci, şi qud accestă 
falsă principii este directă contrarii doctrinei r&s- 
cumpârărei, 

Accestă doctrină pâte fi astă-feli resummată, în 
ceaa-que concerne fapta omenescă,: 

Numai prin Lisusă Christos, uniculă rescump&- 
rători, unicul medlocitoră, noi potemă să ne justi- 
ficămii. Numai într'ânsulă noi potemii ti, adequă i- 
dentificându-ne cu dânsulii prin credinţă. 

Der5, pentru qua accâstă, credință să ne unescă 
cu lisus Christos, trebue qua ea să fiă addevărată, 
adequd să ne facă să practicămi commandamentele 
scii virtuțile que Sfintii prescrisse întrânsa, 

Faptele n6stre celle bune nu ai puterea de a 
ne justifica prin elle Ensele; qui elle sântă consequin- 
ţa necessariă a addevăratei credințe, şi accestă cre- 
dinţă, manifestându-se prin fapte, ne unesce cu Res- 
cumpărătoriulii quare ne justifică, 

Credinţa quare ne excită la bine este ună dani 
dela Domnegei; ea ne ai fosti meritată prin Iisus 
Christos; totă que este bunii în noi vine deră dela graţia 
lui Domnedeii, în Iisus Christos; şi, fără aceestă grațiă,
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noi nu potemiă face nemica buni şi utile pentru mân- 
tuirea nostră. 

Este forte evidinte qu5 admittândi ună tesaură 
compusii din merite sapra-abundanţă alle sânțiloriă, 
quare tesaură pote fi distribuită viiloră şi morțiloră 
que ară fi în lipsă de dânsele, după voinţa papei, 
prin indulgențe, se contradice pre fagiă doctrina ca- 
tolică după quarea nequi-ună omi nu pote fi justifi- 
cati dequâtă prin meritele unicului medlocitoriă, Dom- 
nulă nostru Iisus Christos. Astu-felă : 

l-iă Prin doctrina sa assupra graţiei; 
2-le Prin doctrina sa assupra nemaculatei zămi- 

sliri a sântei Fecidre; 
3-le Prin doctrina sa assupra meritului supra- 

abundante allă actului umani, 
Biserica romană professcdă trei eresii formal şi directii oppuse dogimei rescumpărărei.



ERESII ȘI ERRORI 
Alle 

PAPALE Apei 
PRIVITORE LA MYSTERIE 

Il. | 

Botezului şi Confirmaţiunea, 
  

Sântu în boteză orrândueli essenţiali de quari nu se pote quine-va dispensă, fără qua mysteriulă să fiă nullă. 

Sânti altele quari, fără a fi absolută essenţiali, sfintii de origine apostolică. 'Trebue să fiă păstrate, şi nu le pâte quine-va desființă fără a fi cu lipsă de 
respectă cotră nşişi apostolii și câtră primii lori 
successori. 

In fine este ună a treia categoriă de orrOnduele 
s6ii datene pre quari aă fosti quine-va oblegată să 
le modifice după circumstările de timpă sâi de locă, 

De accestă a treia categoriă se ţine, de exemplu, 
fixarea dillelori în quare botezulti pote fi administrată, 
In primele secule, attunci quândi credincioşii eraă 
mai puţină numeroși şi erai recrutaţi printre adulți, 
se administraă, botezul în fiă-quare Biserică, uă-dată 
pre anni, la Pasci. Biserica luândă extensiune, trebui 
să 'lă-administrede, nu numai la Pasci, qui şi la diua 
Quinquigecimei. Se adausse mai appoi la acceste d6- 
ue serbători și a Botezului şi a Nascerei Domnului; 
appoi celle-l-alte serbători principali alle Bisericei; în 
fine se decise qu5 botezulă ar pote fi administrată în 
fiă-quare di. 

10%
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Toti așşă ati fostii şi cu botezul copiilorii. Mai 
Antâii nu se botezaă deguâti adulţii după ispitirile 
catecumenatului; dâră de îndată que se vădură mai 
multe generaţiuni de chrestini în accelleași familii, se 
presuppuse dcrința copiiloră, pre garanția familielori, 
şi 'i-botezâ. 

Accestii usii se urcă în seculele primare. 
Prin riturile (orrânduelele) essenţiali que nu se 

potii aboli (desfiinţă) fără a face mysteriulii nullă, noi vomă 
indică formula: „In numele Tatălui şi alli Fiiului și 
allă Sântului Duchiă“ și intrebuinţarea apei naturali. 

Deră, allăturea cu acceste rituri essenţiali, sfinti 
unele quari, deși nu ai. uă asșă de mare importan- 
ță, sfântă attâtă de respectabili şi attâtă de antique, 
înquâtă uă, Biserică nu le pote aboli fâră a 'Şi-attra- 
ge imputarea meritată de innovaţiune şi de nereve- 
rență cătră tradiţiunile apostolice. 

Printre acceste rituri, vomă indică două princi- 
pali: Întreita affundare în apă, şi unirea celloră două 
mysterie allă botezului și all confirmaţiunei. 

Papalitatea Sai făcută culpabilă de abolirea ac- 
cestoră două instituţiuni în Bisericele occidentali. 

Nu sar pote fisă întruni modă absolută sigurii epo- 
ca precisă în quare s'ati părăsită, în Occidinte, practica a- 
postolescă a întreitei affundări baptismale. Este probabile 
qud accâstă înnouire sai stabiliti puțină quâte pu- 
cină, şi nu îu puterea unui decret de dată sigură. 

In tote cărţile rituali scă pontifieali manuseripte 
de quinqui sute de anni și mai susii, nu se menţio- 
nEQă dequâtă botezulă dată prin affundare (1). Se p6- 
te affirmă, prin urmare quă, în secululă allă XIV-le, 
PNI O 

(1) Dom Martene uă affirmaă, aceumă apprâpe d6uă secule, despre manuseripte quari attunci aveai uă dată de trei sute de anni. De antiqu. Ecel. Rit. Lib. IL C. 1. art. 14,846
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se conservaă âncă ritulă apostolici în administraţiu- 
nea botezului. 

Se conservaă întreita affundare în usii în anti- 
quitate, s6iă se botezaă printi'uă affundare unică? 

Ereticulă Eunomiă, la finitulă seculului allă 1V-le, 
fă cellă d'ântâii quare înv&ţă qud botezuliă trebuid să 
fă administrati print”uă afundare unică (1).  Doui 
discipli ai accestui eretică, 'Teofroniă şi Ewvtychiui, 
contribuiră mai alessă la respândirea accestei înnouiri. 

Ea se respândi în Occidinte, astii-felă înquâtiă, la, 
finitulă seculului alli VI-le, se urmas în modă indif- 
ferinte celle dduă rituri de uă singură aftundare scă 
de trei. Leandru, episcopă de Sevilla, în Ispania, con- 
sultândă în privinţa aceâsta pre: Gregoriă cellii Mare, 
episcopuli Romei, accesta i-respunse quă sar pote 
urmă legitimi ori-quare dintre aeceste două obiceiuri(2).. 

Ali patrule synodii 'dela 'Toleda merse mai de- 
parte, şi decretă quă ar trebui să se boteze printruă 
singură affundare (3). Hildefonsti, archiepiseopuli 'To- 
ledei (4), dă qua motivii ali accestui reglământă, quă 
ereticii, prin întreita affundare, aveati intențiunea de 
a divisă, essenţa divină. 

Suptă accellaşi pretextii episcopii Ispaniei adaus- 
seră filiogue în symbolii, fără a reflectă quă voindi 
s0 înveţe unitatea de ființă , ei attacaă 'Treimea Per- 
s6nelorii. , 

Usulă ispaniolii nu pătrunsesse în Francia, în se- 

cululii allii LX-le. Intr'addevări, la accestă epocă, doc- 

tulă Alcuin se râdicâ contra lui preguumă şi contra 

(1) Act. Concil. I. Constantinopol.; Svzomen. Hist, Eccl. L. VI. e. 26. 

() Gregor. Magn. Epist. Lib. 1. Epist. 41. 
(3) Concil. Toletan. IV. C. 6. 

(4) Hildeph. Annotat. de Cognit. Bapt, Lib. [. C. 117.
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adaussului lui filiogue, și blamâ cu severitate cresie- 
le ispaniole (1). 

Walfrid blamâ de assemenea, la acceaași epocă, 
înnouirea, ispaniolă (2); dâră, în 868, ună synodi din 
Worms -luâ apperarea, şi affirmâ quă ammândâuă o- 
biceiurile de_trei afiundări scă de una singură ară 
fi de uă potrivă legitime (3). 

Obiceiul unei singure affundări se conservasse 
în Francia, în diocesa de Saint-Malo, penă în secu- lulă ali XVII-le (4). La finitulă seculului allă XUIL-le, preuții din diocesa d'Angers 'Și-permissesse de a bo- 
teză, unii printruă affondare unică, €ră alţii tornândă apă assupra cellori que se botezat, Episcopulă Ni- colas Glant, în “synoduli sei din 1975 (5), blamâ ac- ceste dou obiceiuri și ordonă de a se urmă ritulă a- postolescă allă întreitei affandări, 

După accestii documentă, se vede quă botezulii prin tornare de apă începeă a fi administrati de U- nii preuți, la finitulă seculului ati XIII-le, d&ră qud accestii obiceiă eră considerată qua blamabile. Se în- tEmplaă quâte-uă-dată Qu6, pentru a dă, botezul, se afiundaă numai de trei ori capulă catecumenului în apă (6). Accestă obiceiă se conservasse la Milani pâ- DO în secululi allă XVII-le. Accesta fă probabil ri- tulă intermediariă între affundare şi tornare de apă. Incepândii din secululă ali XIV-le, botezul ad- ministrată prin tornare de apă se stabili în totii Oc- cidintele, fără, qua papalitatea, a quărei autoritate eră acei de toți reccunoscută, sd i se împrotivâscă. Ea tre- 
"G) Alenin. Epist. 69 aq Lugdun.; Epist. 81 ad Paulin. (2) Walfrid. De rep. Ecel. 

(3) Cone. Wormat. Q. 5, 
(4 V. Statut. Guillelm. ann. 1620. 
(5) V. D'Archery Spicil. T, XI, 
(6) Hieron. Dialog. aâv. Lueiferian.



— 151 — 

bue prin urmare să porte responsabilitatea unei în- 
nouiri contrarie ritului apostolescii all administrărei 
botezului. 

Noi nu pretindemii quă botezulii, administrată 
prin fornare scă prin stropire este invalidă. Unii Greci 
aiiii pretinsu-uă, derd alţii Greci și immensa maiori- 
tate a ortodoxilorii priimescă qua validă botezul ad- 
ministratii în moduli accesta, Se scie qud, în Bise- 
rica primitivă, se botezaă astii-felă bolnavii quari nu 
se poteaii scollă din pată și quari în monumentele an- 
tique suntă desemnați supt numele de clinici (culcaţi 
pre pată din causă de b6lă). Biserica war fi confe- 
vită botezul în moduli accesta, chiară bolnaviloră, 
dequă ea 'lă-ar fi considerată qua nallă. [Este de ob- 
servatii qud ea nu li mai reînnouiă. Numai nu se ad- 
mitteă, in clerii cei que astii-felă fussesse botezați, și 
botezul cliniciloră, nu eră, însogită de punerea mâ- 
nelorii, adequd de confirmaţiune. 

După acceste disposiţiuni, que le găssimii în cel- 
le mai vechi documente canonice, este evidinte qud 
botezulii administrată cliniciloră prin st opire s6i tor- 
nare, deși eră validă, eră cu tote accestea considerati qua 
defectuosiă, în accestă sens quă nu erâ administrati 
după ritulă apostoleseii. Accestă boteză eră uni bo- 
teză de necessitate, şi nu unii botegii regularăă. 

Potere-ar quine-va să dică qud papalitatea ai po- 

tută introduce sâi ai potută lăssă s6 se introducă 
nepedepsită, în Bisericele suppuse autorităței selle, 
uni botezi considerati qua defectuosă de Biserica pri- 
mitivă? qud ea aă potută decide qud unii botezii ad- 
ministrată în modă defectuosă şi în casuri de neces- 
sitate, ar pot în modu bicită sd devină botezulă or- 
dinariă şi legal? 

Pote quine-va affirmă qu6 botezulă romană ac- 
tual este validă, drd. quă elă este alhcită.. Fără în-



douință, cei-que atiti fosti condemnați prin nasecrea 
loră qua să priimescă unii assemenea botezii nu potă 
fi responsabili despre accâsta înaintea lui Domnedeii; 
fără îndouință, ei nu trebue şi nequi qud potii tace qua 
s0 se reboteze, pentru-qud botezulă que ai priimitiă 
este validă și pentru-quă botezulă este unici; dcră 
papalitatea, este culpabilă qu0 aii priimită şi au înv&- fată qua boteză ordinari, ună botezi illicită, adai- nistrată în affâră de ritul apostolesciă. 

După celle que noi amă dissii mai susă, se p6- te fixă finitulă seculului allă XIV-le Și începutulă cel- lui de allă XV-le qua epoca în guare se stabili in- hovarea. Așșă se mai găssesce âncă, în multe Biseri- ce anteridre aecestei epoce, baptisteriele que serviuă pentru botezulă prin affundare. Aceceste bătrâne petre sânt qua attâţia marturi muţi ai înnonirei romane. 
Incepândă cu începutulă seculului allă XV-le, ace6stă innovaţiune se respândisse attâta de multă în- quâtă, în allă XVI-le, protestanții quari aveai pre- tensiunea să readducă Biserica la puritatea sa primi- tivă, uă acceptară şi uă puseră în practică,  Astădi âned, acceia dintre dânşii quari botâză, uă facă prin 'ornare de aptă sci prin stropire, şi adesea, în certe secte, cu uă asșă uşiurință, înquâtii se pote quine va îndoui dequă botezulă loră pote fi considerati qua real, dequă nu este elli ună deșertii simulacru de mysteriă. | 
Biserica anglicană admitte în principiu celle două rituri sacramentali allă aftundărei scu alu tornărei pentru copii, după quumă părinţii declară qud accesti copilli este forte s6ă slabă. Ea admitte de asseme- nea pre ammând6uă riturile pentru adulţi (1). 

() V, Cartea de Rugăciuni la Botezulă publică all copiiloră şi la Botezulă adulţiloră (în francusesce). .
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Deră se pote afirmă quă innovaţiunea romană, 
aii fosti respectată, şi qud affundarea nu este în usi 
în acedstă Biserică. 

Teologii romani îndrăsnesci să afirme astădi 
Qu6 este lucru allă credinței qud botezul administrati 
prin fornare s6i stropire este validă. Rațiunea que uă 
dai ei în sprijinulii accestei asserțiuni este quă, de guâ- 
le-va secule (1), Biserica romană lă-administregdă așșă. 
Synodulă dela Trident ai făcută chiarii ună canonii 
pentru a declară anatema pre accella quare ar dice 
qud Biserica romană, mamă și învețătăriă a tutoră 
Bisericeloră nu professcdă uă doctrină addevărată în 
privința botezului. (2) 

Synoduli dela 'Tridentă, curati romană, eră ju- 
decătorii și parte în aceestă causă. Pentru a, fi exactii 
ellă ar fi trebuită să fiă mai modestii și s0 reclame 
numai indulgenţa pentru ritulii baptismale que 'lu-luas, 
suptă protecțiunea sa. De assemenea, si teologii ro- 
mani ară trebui să se arrâtte mai modest, și sd se 
applice numai a stabili quă botezulii Bisericei loră e- 
ste zalidă. | 

Quâtă despre licitatea sa, nequi proposițiunile 
lorii îndrăsneţe, nequi anatema synodului dela Tri- 
dentii nu uă voră pote stabili, quăqui este illicitit ac- 

ceaa-que sai stabilită de uă autoritate necompetinte, 
contrarii cu învă&țămintele apostolice, şi cu tradiţiuni- 

le primitive, conservate de chiarii Biserica romană, 
pân în secululă allă XIV-le. | o 

Pentru a fi completii, trebue să recunnoscemil qud 

papalitatea mai condamnată rituli apostolescii all 

(1) Ab aliquoi saeculis, dice Păr. Perrone, De Baptism. e. 1. Pro- 

posit. 2. Accesti teologii acceptă chiari finituli seculului all 

XIV-le qua epoca innovaţiunei. (ibid.) 

(2) Coneil. Trident. De Baptism. C. 3.
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affandărei. Sar pot€ ded, chiară în Biserica, romană, 
50 botege quine-va în modul accesta. Se pote dice 
cu tote accestea qud lucrurile ati adjunsă în asșă 
punctă, în accâstă Biserică, înquâtii ună preuti qnare 
ar voi să administrede botezuliă prin aftundare, ar fi 
consideratii  gua ună novatoră şi ar fi probabile 
condemnată de episcopulă seă qua ună rebelă con- 
tra Bisericei, Ar fi curiosi să se vEdă unii preutu occidental tratati de novatoră, pentru-qud ai urmată unii rită apostoleseă abolită numai de quinqui sute de annă şi printrună simplu obiceiă. contrarit. 

Acceia quari, în Biserica romană, voieseti să man- țină vechia credință și vechiele ritură sânt priviți qua novatori. Aceâstă străină restornare a lueruriloră are dua causă mania papiloră de a scâmbiă totul în nume- le Bisericei pre quarea uă identifică en denşii. Prin accestă procedare, ar face quine-va din apostoli şi din Părinţii Bisericei atâţia novatori și eretici. Nu este dâr5 de mirare qud Biserica romană consideră qua at- tari şi qua aposiaţi, pre acceia, quari urm6dă tradiţiu- nile apostolilori, alle Părinţiloră şi alle synbdeloruă Bisericei primitive. 
Teologii romani ati voit să explice motivele quari ai addussi pre Biserica romană să abolescă rituală apostoleseă all botezului. Să ascultăm pre u- nulă din cei din urmă, dintre cei mai savanţi, dintre cei mai autorisați, pre părintele Perrone, professore de teologiă la accellu collegiă romană que se dă qua marele centru allă sciinței teologice în Occidinte: „Multe şi pre grave raţiuni aiii addussă pre Biseri- ca romană să adoptede rituli fornărei; mai întâi u- sulă quare se stabilisse forte lesne de a conferi așșă, botezul Și quare luasse attâta putere înquâtii tâte cărțile ritual, editate câtră finitulă seculului all



XIV-le, preseriăii să „se administrede botezulă prin 
“tornare (1); pre urmă grigea que trebuiă quine-va să 
aibă de etatea fragedă a pruneilorii guărora affunda- 
rea le ar pote fi văttămătâriă.& 

Aă trebuită deră uă miiă trei sute de anni Bi. 
sericei romane pentru qua să vEdă quă affundarea po- 
tă fi văttămătâriă copiiloră; ea permitte âncă de a 
le fi vettemătoriă, pentru-quă nu condamnă affunda- 
rea; în fine tote Bisericele orientali încă mauă. v&- 
(ută una qua accâsta. 

Părintele Perrone adauge pre ceste-l-alte rațiuni: 
„Trebuii să se evite pericululi de a înnecă copiii 
quari ară fi potutii să cadă din mânele ministrului în 
fundulă baptisteriului, ceaa-que sai întemplată de- 
multe-ori, si să se preîntimpine acceaa qua nu apele bap- 
tismali să se întinede, acceaa-que erâ uă rea prevesti- 
re, după gquumi sai observati Ja botezului lui Con- 
stantinu Copronymiă; dequă accestă accidentiă s'ar în- 

tâmplă, nu sar pote reînnoui apa deguâtă cu multă 

ostendlă (gravi labore) pentru-quă ea este consacrată 
printruă rugăciune destullă de lungă.“ 

Cu grei pote ţin€ quine-va risulă citindi acceste 
nimicuri alle gravului teologi. Inconvenientele de quari 
vorbesce ellă nu aiiii frappati pre Biserica romană 
în cussii de trei-spră-dece secule, şi naiui frappată 

âned de-locii pre Bisericele orientali. Cu addevăratii, 
în secululă allă XIV-le, în plinii evulă meţliii, Bise- 

rica romană devenisse forte prudentă. 

Să continuămii citaţiunea părintelui Perrone: 

„Trebuiă să se ţină semă de pudârea femeieloră 

după aboliţiunea ministeriului diaconeselorii.“ 

(1) Am văduti quă Dom Martene, mnuitii mai savantii assupra ma- 

nuseriptelorii dequâtii Păr. Perrone, nu este așşă de affirmativu.
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Nu sar pote găssi, pentru a înlocut pre diaco- 
nese, monachie stă femei virtudse, penru casulă, pre 
rară dela secululă allă X1V-le îne6ci, allă botezului 
unei adulte? 

Acc6stă rațiune este demnă de celle precedenţi. 
Teologuli romană continuă : 
„Trebuiâ abolite inconvenientele quari resultai, 

mai alessii în ţerrele de Nordă, din botezul admi- 
nistrată prin affundarea în apă rece (1). 

Quine împedică de a boteză în apă caldă? Bise- 
rica Russiei, quare botâză prin affundare, înghiagiă 
ea copiii? 

Attari sântă raţiunile de nemica și ridicule prin 
quari teologii romani au voit sd legitimede innova- 
țiunea Bisericei loră. 

Appoi chiară quândă motivele ară fi fosti mai 
grave, nu va fi pentru accâsta mai puginti addev&rată: 
Il-iă quă Biserica romană, fără a ave dreptul, aă a- 
bolitii ritulă apostolesei allă botezului; 2-le quă bo- 
tezulii sei, deşi validă este s/liciră, 

Uă gravă errdre sai introdussă în Biserica ro- mană relativă de mysteriulă confirmaţiunei. 
Vechiulă obicei, dice Dom Martene (2), obiceiui 

Quare sai perpetuati mai până în timpul nostru, e- ră de a dă mysteriulă confirmaţiunei copiiloră îndată, după botezii.  Nu-numai ritualurile și pontificalile uă attestă, deră âncă și toți Părinţii quari ati scrissti assupra accestui subiectii. 
Rațiunea accestui obiceiii, este quă prin botezii se nasce guine-va numai pentru vi€ța regenerată, şi qud are trebuință de puterea Sântului Duchă pentru a cresce şi a deveni omii perfectă. După Sânta Serip- DEN 

3 Perron. Loc, supracit. 
Dom Martene, De antiqu. Ecel. Rit. Lib. 1. c. 2, art. 1.
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tură, trebue quine-va să se renască în aecellași timpă 
din apă şi din Duchulă. Se venasce din apă prin - 
medloculă botezului; se renasce din Duchulă prin 
megloculi confirmaţiunei. 

Consultândă celle mai vechi sacramentarie (mo- 
litvenice) occidentali, capătă quine-va proba quă ve- 
chia Biserică latină professaă acceaaşi doctrină qua 
Biserica orientale actuală, în privinţa unirei cellorti 
d6u5 mysterie allă botezului şi allă confirmaţiunei, a 
administrărei şi a ministrului loră. 

In vechiulă sacramentașiă gelasiană, editată de 
cardinalulii Thomasi, se găssesce, după ritulă botezu- 
luă, rituli confirmaţiunei. Accollo citesce quine-va ac- 
cestă regulă: „De trei ori vei affundă, prunculă în a- 
pă; pre urmă quândă va fi scosi din baia (botezu- 
lui), pruncul se va însemnă cu chrisma pre capi de 
preută quare va dice: „Domnedeii 'Totă-Putintele, 'Ta- 
„tălă Domnului Nostru Iisus Christos, quare te aii re- 
„născută din apă și din Sântulă Duchu, şi quare ţi: 

„a accordatii iertarea păccateloră telle, te unge cu 

„ehrisma mântuirei, în Iisus Christos, Domnulii No- 

„Stru, pentru vița eternă.“ 

In sâmbăta sântă (cea mare), quândă botezulă se 

daă în modă solemnă, episcopulă adăugeă uă rugă- 
ciune pentru a quere celle șepte daruri alle Sântului 

Duchă. 

Deră addevăratulă mysterii all confirmaţiunei 
eră administrată prin ungerea cu chrisma; şi Gnsuși 

episcopulii făces accâstă ungere quândă daă ellă con- 

firmaţiunea (1). Eli uă daă de ordinariă în sâmbăta 

cea mare cu botezulii. Intrunii vechii manuscriptă 

(1) Codex S. Remig. Rem. (mss. din secululii allă VIil-le). Ap. 

Marten. Lib. 1. C. 2, art. 18. 
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din secululă all IX-le (1), se indică rugăciunea ur- mătdriă pentru conferirea confirmaţiunei : 
»Domnegeule 'Totă-Putinte eterne quare ai bine- voită de a renasce pre servii tei accestia aicia pre- senți din apă şi din Sântulă Duchiă, şi quare le ai dată iertarea peccateloriă, trămitte din ceru preste dân- şii pre duchulă tei septiformii, pre sântulii teii mân- gâiătoriă, pre duchulă înţellepciunei şi allă înțellege- rei, pre duchuli svatului şi alli puterei, pre duchuli sciinţei și allă pietăţei; împle-i de duchulă temerei de tine și, în bunătatea ta, însemncdă-i cu semnulă cru- cei pentru vicța eternă.,, 

Este evidinte qud accâstă formulă este acceaași qua cea din saeramentariult gelasianii citati mai susă; numai cu que-va mai multă detalliată. 
Ea este indicată, cu ugore modificaţiuni, qua for- mulă a, confirmaţiunei, qua să fiă recitată de episcopii, la botezulă solennă din ajjunulii Pasceloriă, scă de preutii după botezulă ordinari (2). 
Este de observată qud, în ofâciulă botezului, aş- Șă quumii este ellu administrată astăddi în Biserica ro- inană, sai conservată ungerea cu chrismă şi rugă- ciunea indicată în tote ritualurile Și sacramentariele vechi occidentali pentru formul 

țiunei. Dintwaccâsta trebue să conchidemii quă ac- cesti mysteriă este âncă ȘI astădi conferit de preută, îndată, după boteză, după vechiulă obiceiă. Cu tote accestea, se înveţă astădi, în Biserica vomană, quă episcopulă singură pote să de confir- a II 
(D Codex Parthen. (mss din secululă allă IX-le). Ibia. 
(2) Lib. Sacramenţ, monâst. Moisacens.; Ms8, Gemmet. și alte vechi maânuseripte uă attribuescii episcopului; altele uă attribuescă 

preatului; V. Coa. Gladbae.; Ritua], Lemovic.; Vet, Missale Rom. 
ad usum Minorum; Rit Cadom.; Rit, Ambrosian. ap. D. Martene 
de antiq. Ecel, Ritib. Lib. Lc, 1, art, 18,



mațiunea, și quă preutulă nu uă conferesce, deşi face 
ungerea cu chrisma şi unesce la accesta, ȘI rugăciu- 
nea în usi, din timpă immemorial, pentru a uă ad- 
ministră, şi de quari sai servită pentru accâsta până 
în secululă allă XIII-le (1). 

Trebue să ne urcămi destulli de susă pentru 
qua s0 afflămi originea accestei errori. Intr'adevăriă, 
din secululă ali IX-le, patriarchulă Foţii imputaă 
episcopului Romei, Nicolai L-ii, qu5 înveţă quumiă- 
qu5 este interdissii preuţiloră de a conferi confirma- 
țiunea. „De unde vine acestă lege? giceă ellă (2); 
quine este întemeiătoriulă ei? Fi-va unulă dintre a- 
postoli? Fi-va unulă dintre Părinţi? Fi-va vre-unuliă 
dintre synâde ?% 

Nu se potes dă accestei legi nequi-una din ac- 
ceste origini şi se pote cugetă quă unii episcopi cău- 
taă, din secululă allă IX-le, să abusege de dânsa în 
profitulii autorităţei lori pre alle quărei prerogative 
căutau să le exagerede. 

Fără îndoui€lă, episcopulă eră quare, la înce- 
pută, daă botezulă, la Gre-quari dille solemne; și totii 
ellă eră, prin urmare, quare da confirmațiunea noui- 

loră botezați.  Derd quândă usulă se stabili de a se 
administră botezul în tâte dillele şi pretutindene, 
preutulă "li-administră, şi, cu ellă, şi confirmaţiunea. 

Imputarea adressată de Foţii episcopului Romei 
dă de gânditi qud întmaceâstă biserică sati începută 
s0 se reserve episcopului administrarea confirmațiu- 
țiunei. Dâră nimenea nu îndrăsni, nequi să râdice po- 

sitivă preutului puterea de a conferi aecestii mysteriii, 
nequi sd scâmbe riturile unite allii botezului și all 

confirmaţiunei. Pentru accâsta se găssescii urme de 

(0) D. Martene. Lib. I. c. 1, at. 1.$8: 

(2) Fot. Epist. ad ommes Episcop.
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alle vechiului obiceiă până în secululi allă XIII-le; 
și Sati conservatii pend astădi riturile unite alle cel- 
lori două mysterie. 

Preutulă continuă astii-felă,, în Biserica romană, 
a administră confirmaţiunea, și continuă âncă și astădi de a uă administră, ceaa-que nu împedică pre _epi- scopi a uă repeti cu rituri noui. Se pote'deră gice quă 
Biserica romană professcdă, în privința confirmaţiunei, 
acceaași errore pre quarea uă professaii rebotezătorii 
în privinţa botezului. 

Teologi occidentali înveță astădi quă episcopuli 
singură pote administră mysteriulă confirmaţiunei. Fă- ră a voi să nege absolută puterea preutului, Cate- chismaulă synodului din Trident învâță quă episco- pulii este ministrulă ordinariă all accestui mysteriăă, şi face raţionămiute a quăroră consequență logică e- ste accâsta: quă numai episcopuli singurii pote con- feri accestii mysteriă. In accestii catechismi, se pre- tinde quă se urcă acceștă doctrină în secululi allă III-le. Cea mai mare parte din buccăţile indicate sută apocryfe. In celle-l-alte, episcopii Romei pari qud se allipescă cu deosebire de accestă ideă; qud episco- pulă eră la începuti ministrulă botezului şi allă con- firmaţiunei administrate în modi solennă; quă bote- zulii, trebnindă să fiă administrată în fiă quare gi din causa numerului eredincioşiloră, eră bine de a reser- vă episcopului administrarea confirmaţiunei. De ac- collea, opiniunea forte errunată quă ellă este mini- struli ei ordinariă, Ar fi fostă mai drepti de a di- ce eatraordinariă, pentru-quă lui X-era reservatii de a uă administră în modă solennă.  Deră cuvântulă ordinariă aă trecuti în teologia romană, 

Cellă d'ântâiu documentă autentici în quare ad- ministrarea, confirmaţiunei este considerată qua uă
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prerogativă a episcopatului, este din secululu allă V- la 
este epistolă episcopului Romei, Innocenţii I-iă, că- 
tră episcopului Decenţiu. Este de observatii quă Inno: 
cenţiii se râdicaă contra unui obiceiă all preuţiloriă 
din Eugube, în Italia, quarii conferiai confirmaţiunea; 
Obiceiul urmati la Eugube eră şi în Biserica, de Ca- 
gliari, la finitulă seculului ală VI- le; Sântulă Gre- 
goriă-celli-Mare (Epist. ad Januar. Caralit. lă-blamâ, 
după quumii Innocenţii blamasse pre cellă din Eu: 
gube. Este de observatii cu tote accestea quă sân- 
tul Gregorii nu condamnaă în elli-€ -Ensuşi obiceiulă 

„Bisericei din Sardinia.  Fiindă-quă acedstă Biserică, 
quași cea din Eugube, cră suburbicariă, adeguă de: 
pendentă de patriareatulă romană, episcopii Romei bla: 
maii unit obicei contrarii obiceiului Bisericei pre 
quarea diocesele suburbicarie uă considera qua Bi- 
serica-mamă. Der5 de unde veniă accestă obiceiă ur- 
mată, chiară în diocesa Romei? Evidinte din acceaşi 
surginte din quare venisse în tote Bisericele, adequă 

din putera recunnoscută preuţiloră de a administră 
confirmațiunea, 

Epistolele sântului Innccenţii şi sântului Girego: 
riii-cellii-Mare probedă qud la Roma ai începută er: 
r6rea quarea, aă năvălită appoi în tâte Bisericele oc- 
cidentali. o 

Dâră este necessariă de a observă qud sântulă 
Gregoriu-cellă-Mare nu priviă prerogativa reservată 
episcopului în Biserica, romană dequâtă qua fiindă de 

dreptă ecelesiastică ; întraddevăti, elli consideraă qua 

validă confirmaţiunea dată de preuţii din Cagliari, aş- 

şă după quumii se vede din epistola citată mai susă: 
În secululă allu IX-le, quândii Orientalii începu: 

ză s0 impute Latinilori înnouirile loră, Nicolai I- lă, 

episcopii de Roma, serisse episcopilorii din Francia
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rogându-i să le respundă. Ratramn, egumeni allă Cor. 
bici, fâ însărcinată cu respunsuli. Eli admisse quă 
imputarea Grecilori în privința confirmaţiunei eră în- 
temeiată; deră uă scusâ gicându qud acesta este uni 
simplu obiceiă ecelesiasticu și nu uă lege divină (1), 

Obiceiul trec îndată în stare de dogmă, și ună 
mare numerii de teologi romani pretindu astădi quăd 
preutulă nu pâte nequi-uă-dată s5 administrede va- 
lidă confirmaţiunea chiari quândă episcopii şi Ensuşi papa 
i-ar dă întru accâsta delegaţiune (2). Cu tâte acce- 
stea, se admitte în de obște quă preutulă pote, cu de- 
legaţiunea papei, să conferescă validă confirmaţiunea, 

Attare este starea actuală a teologiei în Biserica 
romană: quă adequă este lucru allă credinței. quumiă 
qu5 numai singurii episcopulă are puterea de a con- feri confirmaţiunea (3), și se sprijinesce aceestă asser 
țiune pre unti canonă ali synodului din 'Tridenti (4). 

Se vede que drumi a făcută questiunea în Oc- cidinte din secululă ali VI.le. Attunci, sântulă Gre- goriui-cellă-Mare priviă qua validă confirmaţiunea dată de preuţi. 

In secululă allă IX-le, Ratramn nu priviă de- quâtă qua uă curată datenă ecelesiastică usulii de a teservă episcopului prerogativa de a administră ac- cesti mysteriă. | 
In evulă meţiii, teologia, represintată principală- minte prin 'Toma Aquinatală (3 Past. quaest. 72. art, 2), admitteă qud preutulă ar potâ dă confirmaţiunea prin delegaţiune. Astădi, nu se mai vorbesce de drep- 

OR (D Flodeard. Fist. Rhem. Lib, 111, €. 7; Ratramn. Contra Graecos, (2) V. Juenin. Comment. hist. et dogmat. de sacrament, Dissert. III. Quaest. V, ş 3. 
(3) Perron, Tract. de confirmat, C. 2, (4) Cone. Trident, Sess. 93, Cc 7,
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iulă preutului şi se învâţă gua ună que de credinţă yuă numai episcopulă singurii are poterea de a con: firmă. Se încâreă chiară de a basă accâstă pretinz să putere pre sânta-Scriptură, (apt. Apost,, e. 8), a: dequă de a uă presentă qua pre uă prerogativă de dreptă divină. 

| 
În presența accestorii fapte, este fârte evidinte qud Biserica romană aă scâmbată doctrina relativii de questiunea ministrului confirmațiunei. 
De altă parte, noi ami stabilită qud, ritulii con= firmaţiunei fiindă lăssată printre riturile botezului, aş: şă quumiă se administredă elli âncă și astădi în Bi: serica romană, se repetesce unii mysteriă quare nu pote fi xepetită, chiară după doctrina Bisericei ro: mane. 

In fine, errârea reconfirmanţilorii 'şi-are originea 
sa în purtarea papei Nicolaiă I-iui, quare ordonă de a repeti accestă mysterii Bulgariloră quari fiissesse 
confirmaţi de preuții greci, după datina tutori Bise- 
riceloră din Oriinte. Părintele Perrone scuscdă ac: 
cestă purtare prin accesti singularii motivă: qud Bul- 
garia ţinândă de patriareatulă occidental, erâ dreptulă 
papei de a delegă preuți pentru a dă confirmațiunea,; 
și nu allă lui Foţii, patriarehi de Constantinopole: 
Teologul iesuită ati uitati doug lucruri: primulă, de 
a probă quă Bulgaria apparțineă, patriareatului de Oc: 
cidinte; allă douile, Quo preuţii aveai trebuință de 
delegațiune pentru a administră confirmaţiunea. 

Errorile romane nu poti învederati să prevalede 
contra addevărului, asşă guumu ellă aă fostii admissii, 
din totă vremea, în tote Bisericele orientali, și în Bi: 
sericele occidentali până în secululi allă IX-le; se 
pote chiar dice penă întrallă XIIL-le. Accestii adde: 
verii consiste în accesta: quă preuţii ati, în virtutea 

11
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chirotoniei lori, puterea de a conferi mysteriulă con- 
firmaţiunei. 

Doctulii părinte Morin (Exereitat. de confirmat.) 
ai probată, totii așşă de bine quași părintele Marte- 
ne, quă, în Occidinte, preuţii aăă confirmată, qua în 
Oriinte. 

Înaintea sciinţei a accestoră doui erudiți de pri- 
ma ordine, fără a mai socoti pre mulți alții, scrieto- 
rii occidentali resonabili trebue să se incline. 

Făcutu-s'aă bine quă s'au retrassii preuţiloră exer- 
ciţiulii puterei lori? 

Pentru a respunde la accâstă questiune, este de 
adjunsă de a consideră d6uă lucruri: ântâiii, qud se 
privi la începută mysteriulii confirmaţiunei qua așșă 
de utile înquâtii se blamaă aceeia quari întârdiai de 
a "li-priimi; allu douile, quă, astădi, în Biserica, ro- 
mană, regula este de a “li-ammână pând la etatea de 
doui-spră-dece anni, și quă stati întâmplată adesea, quă, 
în urma negligenţei episcopiloră, ună mare numără 
de credincioşi nu "lă-aă priimită deguâtă într'uă etate 
înaintată scă nequi-de-quumiă. 

Accâsta nu sar fi întemplată dequd fiă-quare 
preuiii ar fi administratu-uă cu occasiunea dărei bo- 
tezului. 

Noi vorbimă așșă din punctulă de vedere romani; qudqui, în realitate, toţi credincioşii sântii confirmaţi 
de preuți quândă sfintii botezați, și confirmaţiunea, e- piscopal& nu este dequâtă ună falsă majsteriă, 

Pentru a resummă consideraţiunile que precedă, este incontestabile: 1.iă Qu5 preuţii aiiă dati confir- maţiunea validă attâtă în Biserica latină primitivă quâti şi în Biserica, grecă; allă 2-le qud accestă my- steriii eră toti de una administrată în accellași timpi cu botezulă.
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Separândii celle diuă mysterie şi ammănândii în- 
definiti confirmaţiunea, după fantasfa episcopului, și 
retrăgtindă preutului dreptulă de a conferi accestii my- 
steriii, Biserica romană sai făcută culpabilă de uă 

duplă errâre forte gravă. Ea professedă implicită uă 
a treia errdre, acceaa a reconfirmanţiloră, quânâiă las- 
să, în officiulă botezului, rugăciunile și ungerea prin 
quari preutulă şi episcopulii conferiaă la începuti con- 
firmațiunea. 

Errorea oppusă puterei sacerdotale neattingfindă 
neqai-quumiă în modă radical acesstă putere, urmedă 
de acci qud preutulă continuă de a confirmă de în- 
dată que ellă îndeplinesce riturile stabilite pentru ad- 
ministrațiunea accestui myateriii, 

Episcopul pretindndi, din partea sa, să confe- 
râscă accellaşi mysteriă, urmegă quă mysteriuli este 
repetitii contra tuturoriă regulelură. 

II. 

Eucharistia 
  

Emeharistia este rituală sacru stabilită de Iisus 

Christos, în ammintirea jertvirei selle de pre Calvariă, 

şi în scopulii de a communică disciplilori sei corpul 

seii datii și sângele sei vărsatii pentru mântuirea lumei. 

Pentru a se suppune preceptului dati la ultima 

Cină, Biserica, dela începută, ai alessă pânea și vi- 
nulă qua symbole alle ritului jertvirei și împărtășirei 

cu corpulă și sângele lui lisus Christcs. Pentru a se 

suppune accelluiași preceptă, păstorele Bisericei ai 

binecuvântati accâstă pâne şi accestiă vină, pomenindă 

cuvintele pronunţate de Iisus Christos la Cina cea
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din urmă, şi rogându-se, după exemplulă sei, pentru 
qua binecuvântarea de susii să fiă uă domnedecscă 
consacraţiune pentru symbolele mâncărei mystice. 

Considerândii diversele rituri alle Bisericelorii o- 
rientali și alle Bisericei romane întruni modi gene- 
ral și superficial, ar pote quine-va crede quă existe, 
între celle d'ântâii și cea din urmă, accordă perfecti. 
Cu tâte accestea nu este așșă. Biserica romană şi-au 
permissă, în privința mysteriului quare este basa a 
toti cultulii chrestină, scâmbări numerdse și multipli- 
cate quari '“i-aiiă devaturatii essenţa. a s'ati făcută 
âncă culpabilă și de mai multe eresii, 

Sc6la Portului-Regal ati publicatii uă doctă ope- 
ră supti titlul de Perpetuitatea Credinjeă Bisericeă ca- 
tolice cu privire la Eucharistiă. Autorii aiiil avută de 
scopii de a stabili contra protestanţilori addevăruli 
doctrinei occidentali prin mărturia Bisericelori orien- 
tali desinteressate în luptele Occidintelui. Noi dămă plină și întregă dreptate lui A. Arnault și savanţilorii 
sei collaboratori. Numai, uă restricţiune avemiă de fă- cutii elogielorii nâatre, quă adequă autorii Perpetui- Zăjeă Credinței watu judecatii despre doctrina Biseri- cei romane deqnâtii după cei mai mari teologi ai ac- cestei Biserice, şi nu auu ținută în destullă socotâlă de doctrina usuală și populariă a, accestei Biserice. Cu tote accestea accâsta din urmă e doctrina guare e- ste cu addevăratii professată. 

Uă revistă retrospectivă assupra credinței occi- dentale va arruncă lumină assupra accestei questiuni. 
In secululă all IX-le, se râdicâ în Francia nă discusiune fârte viiă în privința modului de a fi allă lui Iisus Christos în mysteriulă Eucharistiei. Origi-. nea, accestei discusiuni se urcă la Paschase-Ratbert, egumenii allii monasteriului Corhbiei,  Accesta eră u-
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nulă dintre bărbaţii cei mai însemnați ai epocei (1), 
Multă vreme moderatorii all sclei suptii egumenii 
Adalhard, şi Wala, elli contribuisse puternici qua să: 
de6 monastirei Corbia înalta reputaţiune de quare se 
buccuraă în secululă allă IX-le. 

Paschase-Ratbert făcâ mai multe opere. Cea mai 
celebră este acceaa quare are de titlu: Despre Comr- 
pulii şi Sângele Domnului. El vă adressâ lui Wa- 
rin, supranumită Placidus, egumenii allă Nouei-Cor- 
bii, şi disciplulă seă. 

Paschase-Ratbert serisse opera sa întruni stylă 
simplu în favârea accellora quari nu erai âncă in- 
struiți în litterele umane şi quari locuiaă în mânăsti- 
rea Noua-Corbia. Scopulă sei eră, principaliminte de 
a înlesni instrucțiunea, tinerilor Saxoni que se cre- 
sceaii accollo. Opera nn este nequi-quumii polemică, 
qui curati dogmatică. Autorele expune într'ânsa sim- 
plu doctrina Bisericei și înveţă principaliminte trei lu- 
ceruri: qud Eucharistia, este addevăratulii corpi şi ad- 
devăratulii sânge allă lui Iisus Christos; quă substanţa 
pânei și a vinului nu mai remâne acel după conse- 
craţiune, și quă corpulă eucharistici ali lui lisus 
Christos este accellași que s'aii născută din Fecidra, 
Maria. Este impossibile de a vorbi mai clară dequâtii 
Paschase-Ratbert, assupra fiă-quăreia din acceste que- 
stiuni. 

„Lrebue să se credă, dice elli (2), quă după sân- 
țire, acceaa-que se arrttă âncă pâne și vinti nu este 
cu tote accestea altii-que-va dequâtă carnea şi sânge- 
le lui lisus Christos. Addevăruli 6nsnşi ai certifi- 
cati accâsta disciplilori sei prin acceste cuvinte: „Ac-. 

(1) 85 se vegă Isturia nOstră a Bisericei Franciei, t. III, paginile 374 
până la 382. 

(2) Pasch. Ratb., De corp. et sang., passinr.
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cesta este corpulii mei pentru vicța lumei. Mysteriulă 
Eucharistici este în accellași timpi addeveri Şi figau- 
ră; addeveră, pentru-quă ellă conţine în realitate ad- 
deveratulă corpă şi addevcratulă sânge allă lui isus 
Christos; şi figură, pentru-qud preutuliă, jertvindiă în 
tote gillele melluli pre altarii, înfăciședă ammintirea 
sacrificiului que Iisus Christos /lti-aii offerită uă-dată 
pre cruce. Scâmbarea, (prefacerea) quare se face pre 
altarii se oper€dă prin puterea accestui cuvântă: „Zloc 
est corpus meum, accesta este corpulii meă, pentru- 
qud accesta este uni cuvânti domnedeesci şi a totă- puternicii. De assemenea, prin cesta-l-altăi cuvântii: „Hlic est sanguis meus, accesta este sângele mei,“ ceaa-que eră mai înainte vint și apă devine sânge şi accellași sânge quare ai fosti dati diseiplilori. D6- qu6 mi-queri rațiunea accestui mysteriă, ei n'amiă al- îa să ți-dati dequâti puterea şi voinţa lui lisus Chri- stos, şi credinţa mea este în privinţa accesta tâtă sci- 
ința mea. 

Nimenea, în epoca în quare serică Paschase-Rat- 
bert, nu contesta ceaa-que diceă ellu despre presen- ţa zeală şi despre scâmbarea (prefacerea) substanţei quare se oper€gă în mysteriuli Eucharistiei, deră gi- când qu5 „corpulă lui lisus Christos, real presinte în Eucharistiă, este accellaşi corpii quare s'aă născută din Fecidra, accellași quare ai sufteriti pre cruce și Quare aii eșșită glorios din mormântu,“ ellă dede locă la uă discusiune importantă. Mulţi Părinţi ai Biseri- cei, sântulă A mbrosiă în particulariii, vorbisse în accellași modă şi neminea nu se legasse de valârea expressiunilorii lori; deră în secululi ali IX-le, dialectica lui Aristo- tele, quare începeă să fă multă studiată, introdusses- se în limbagiulu scientific uă precisiune quare de- generaă quâte-uă-dată întruni pedantismi ridiculă și
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făceă pre quine-va să găssescă dificultăţi în propo- 
siţiunile celle mai simple. 

Nu se găsst der a fi în destullu de justii dea 
dice quă corpul eucharisticii este accellaşi que saii 
născută din Fecidra, și se găss? qud ellu ar differi 
de accella în privința modul de a fi. 

Amalariă, quare publică Tractatulă seii despre 
officiele (slujbele) ecclesiastice în accellași tempti quândă 
Paschase-Ratbert publicaă pentru ântâia ră racta- 
tulă sei despre corpulă şi sângele Domnului, făcusse 
subtili distincţiuni assupra a trei moduri de a fi quari 
poteaii conveni corpului lui Iisus Christos (1). 

Acceaa-que giceă ellă nu attacaă întru nemica 

dogma catolică a presenței reale, deră poteă să dee 

locă la neterminabili discusiuni, qua toti que este de 

pură subtilitate. Floru (2), diaconă din Lyon, întră d6- 

ră în luptă contra lui Amalariă și "lă-denunţă într- 

unii synodi unde se afflaă- Drogon allă Metzului, Hetti 

allii 'Treveriloră (Treves), Aldric all Mansului, Al- 

perie all Langrei şi Raban, egumenuli Fuldei; ac- 

ceste savante personagie nu condamnară nequi-quumii 

pre Amalariii și dederă din contra operiloră selle e- 
logie meritate. Floru nu se socoti bătutii şi denunță 
din noiiii pre Amalariăi Părinţilorii dintrună synodii 
quare se ţin la Quierey. Accestia întrebândii pre ce- 

lebrulă liturgistă de ar pote să 'şi-sprijin6scă opinia- 

nile selle pre nesquari passagie de alle Părinţilorii, 

şi accesta declarândi cu francheţă, quă n'ar pot, sub- 

tilităţile selle fură declarate pericul6se (3). 

(0) De Officiis Ecel,, lib. III, e. XXVI, 
(2) N'aii fostă între Floru şi Amalariii deguâtă uă simplă discusiune 

liturgică. Floru făcusse, quaşi Amalariii, unii tractații despre Li- 

turgiă. 

(3) Hist. litt, de France, t. V.



— 170 — 

Quâtă de pucini ar examină quine-va euvintele lui Amalariă, X-este lesne de a se convinge qud ellă nu attacaă nequi-de-quumiă presența real& a corpului lui Iisus Christos în Eucharistiă.  Ellă vorbesce din contra despre aceâstă dogmă în modului cellă mai clari (1). 
A treia carte mai alessă despre Officiele ecele- siastice (2) este plină de marturi formali în favorea credinței catolice, 
In epistola sa cătră Gunthar, Awmalariă nu se exprime mai puţinii clară, Accesti tânără "i-impu- tasse qud se împărtăşesce pr6 desă şi quă scuipă pr& currndă după que saă împărtășită. Amalariă, pentru a respunde la accâstă de a doua imputare, dice quă elli are ună temperamentiă Iymfatică și Qud este pen- îru elli uă necessitate de a scuipă adesea; pentru ac- cesta, adauge elli, dâqus, cu tâte precauţiunile selle,. ar scuipă vre uă părtices din Eucharistiă, Dumnedei nu 'lă-va învinovăţi; și în fine, essenţialult este de a, priimi corpulă lui Iisus Christos cu vă ânimă cura- tă. Quâtiă despre prima imputare, Amalariă respunde lui Gunthar Qud vechiele canâne ordonaiă de a se îm- 

(1) Usserius, savanti protestantă, convine întru accesta, dâră adauge “quă accâsta fă causa pentru quare fă condamnată la, synodulă din: Qmierey. Usserius at uitati să spună unde aii găssitii accestă faptă. 
| Blondel, ministru protestantii, quare aă făcutii pre Paschase- Ratbert autorele dogmei presenței reale și a transsubstanţia-- țiunei (prefacerei), pretinde quă în synoduliă dela Quierey, Floru şi Amalariii fară adversarii lui Paschase. Aceeste differite persona- gie aveai opiniuni contradictorii, d6ră Puciniă "i-passă lui Blon- del. In dorinţa de a găssi adversari lui Paschase-Ratbert, ellii înre- gistrâdă pre cea inaă mare parte dintre bărbaţii celebri din aceâstă. epocă. Ună lucru siguri, este quă nimenea w'ali contestatii ceaa- 

ue Paschase-Ratberi ai dissăi despre presenţa reală, aftră pote de Joan Scot. Blondel n'aă înţellesti nemica din discusiunea quare 
avi locă în secului all IX-le în Privința Eucharisiei,. (2) Să se vEţlă mai alessti Capit. XXIV din cartea III,
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părtăși quine-va ori de quâte ori ar assistă la sân- 
tul sacrificiă scă să declare cuvântulii pentru quare 
se abţine. 

„Tu ai urmată, “i-gice ellii (1), consiliul lui Gen- 
nadii allă Marsilliei quare îndemnă pre credincioşi sd 
se împărtășescă în tâte dominecele, a nume pentru qud 
nequi elli Ensuşi nu aved obicciă de a se împărtăși 
în tote gillele. Mai de grabă sântulă Augustină tre- 
buesce consultată. Accesti sântii doctore, vorbiudi de 
cei que se împărtăşesci în tote dillele şi de cei que 
nu credă quă uă poti face în tâte dillele, dice quă 
nu trebuiesce să se condamne unii pre alţii.“ 

Amalariă nu se îndouiă de-loei, și cu dreptate, 
despre sentimentele sânţitului Augustină assupra, pre- 
senței reale. Nu fă totii așșă cu unii tânării monachii 
numită Frudegarde, pentru quare Gre-quari expressiuni 
alle fericitului doctore eraii ună occasiune de turburare 
şi de neliniște.  Frndegarde (2) eră disciplu ali lui 
Paschase-Ratbert, şi -scrisse pentru a i-expune tex- 
tele sânţitului Augustinii que ellii le credes contrarie 
presenței reali. 

Egumenulă Corbiei W-respunse forte înţellepţesce 
quo pentru a înțellege accelle texte obscure alle sân- 
țitului Augustin, ar trebui să le appropie de accel- 
lea în quari elli vorbesce mai clarii, şi quă cu mo- 
dulă accesta, elli va vede îndată quă sânţituli do- 
ctore admitte cu siguranţă presenţa reală. Ell %-cite- 
dă în particulariă acceste cuvinte trasse dintr'unuliă 
din discursurile selle: „In pânea eucharistică, priimiţi 

"(D Amal, Epist- ad Gunth. 
(2) Blondel s'aii grăbitii de a pune pre Frudegarde printre adver- 

sarii lui Paschase-Ratbert, quară combătură voinicesce contra în- 

vențiunei accestui egumenii. Trebue să aibă quineva b un ăvoinţă 
pentru a face istoria în modulii accesta.
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ceaa-que ai fostă sponduratu pre crnce, şi în păcară, 
acceaa-que au cursii din cdsta lui lisus Christos. Pas- chase-Ratbert alătură la aceestă epistolă ună extracti din commentariuli seti assupra sântului Matteiă, în qua- ze ellii vorbesce de Eucharistiă. 

Quândi Paschase-Ratbert ai publicată pentru a doua Gră tractatulă sei despre Eucharistiă cotră an- nulă 844, se agită din noăă în sedlele teologice que- stiunea nu a Pvesenţei reale, qui a modului de a fi s6i a formei corpului eucharisticii allă ]uj lisus Christos. 

MOnăstirea Corbiei possedeă attunci unii bărbată de înaltă capacitate a nume Ratramn.  Accestă mo- nachii affecționai, mai alessă questiunile difficili (1) şi ardătorie şi se affasse în desaccordă cu stareculă seu assupra questiunei nascerei lui lisus Christos.  Ra- tramn, fără a attacă prerogativele virginali alle sân- tei Mame a lui Iisus Christos, pretindea, quă nasce- rea Domnedei-omului sar fi operatii întrună modă natural. Paschase-Ratbert făc uă carte pentru a lă- combate și a probă, Qud acestă nascere sau operati într'ună modă Supra-natural şi miraculosii (2). Ra- tramn fă învinsă în aceâstă luptă, părăsi Corbia şi se retrasse în mOnăstirea de Ferrieres, lângă celebrulă egumenă Lupă, amiculă sei. Lupi scrisse lui Pascha- se-Ratbert pentru a lă-reconciliă cu disciplulă seu (3); 
(D  Ratramn avussesse uă diseusiune cu unii monachii ali quărui nu- me nu se scie și quare pretinde quă toți Omenii n'arii av6 de- quâtii ună singurii. şi accellași suffletii. (S5 se vegă Hist. litt. de France de Beneă,, t. 1V, paginile 258, 259.) (2) Vedi D. Lue d'Acheri, Spieileg., î. 1, nov. edit.; Pasch. Ratb., De Part. Virg.; Ratramn., De Nativit. Christi, (3) Lupu serisse trei epistole lui Paschase-iiatbert (Lup., Epist. 56, 57, 58). Noi credemii quă monachulă de duare vorbesce-ellă eră Ratramu. Eli eră legatii cu accesta din urmă, după quumă se vede dintr'uă epistolă que'i-adressă şi quare ne aii fostă conser- vată. (Lup. Epist. 79).
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deră piosulă egumenii alli Corbiei muri cătră ace6- 
stă epocă și Ratramn attacâ opiniunea sa în privinţa 
corpului eucharistică allă lui lisus Christos. Carol 
Pleşuvulă, quare i-plăceă să se ocenpe de questiuni 
de teologiă și de filosofiă, şi quare citisse opera lui 

Paschase-Ratbert, vot quaşi Ratramn s6 “şi-pună opi- 
niunile selle în scerissti, Attare fâ occasiunea cărței 

savantului monachi intitulată, quași a lui Paschase: 
Despre Corpuli şi Sângele Domnului (1). 

După que aii explicatii termenii de quari trebue 

sd se servâscă, Ratramn pune clară celle două que- 

stiuni que şi-le propune de ale resolve. Prima este 

aceâsta: „Corpulă şi sângele que credincioşii prii- 

mesci în Biserică se lucrâgă elle mysteriosii să în- 
tru addevării, adequd aşșă înquâtii sd fiă într'ânsele 
que-va mystică quare să nu se potă vede deguâtiă cu 

ochii credinței. Sci totulă se operegă acei întrunii 
modii attâti de evidinte îngquâtă ochii corpului desco- 

peri totă aşșă de bine quași ui credinţei ceaa-que se 
operegă.“ 

Ratramn respunde qud este que-va mysticii în mo- 
duli cu quare mysteriulă eucharistică se operâdă și 

quă nu este accessibile sensurilorii nstre dequâtă prin 

accidență să spece (2).  Acceste spege scă apparinţe 

sfintii pânea şi vinulă, în vreme que substanţa, visi- 

bil& numai pentru ochii credinţei, este acceaa a cor- 

pului și a sângelui Domnului. 

(1) Ratram., Lib. De Corp. et sang. Dom. (Vedi Natal. Alex., t. VI, 

diss. 13.) 
(9) Cuventulit spegiă, species, ai fosti tradussii prin cuvăntulii 

figură sei prin altele analoge, de protestanți. Inţellege guine-va 

quă cu aceâstă metodă se potii găssi multe frase oppuse dogmei 

catolice în operile celle mai ortodoxe. Eră facile mai alessii de 

a le găssi în cartea lui Ratramn, în quare ellii'si-propunei de a 

trată uă questiune attâtii de subtilă.
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Assupra accestui punctă voiă, să attace ellu pre Paschase-Ratbert. Ellă face derd uă distincţiune sub- til& pre quare nu uă făcusse piosulii egumenii all Corbiei; după Ratramn, corpulti eucharistică este cu addev&ratii aceellași substanţial que S'aii născută din Fecidra, dă nu este acceliași accidental, adequă, quâtu despre forma, despre modulă de a fi şi despre atributele cu quari ellă este dotată. Ellă nu atiacaă presenţa reală; din contra, totulă în cartea sea, titlulă chiară, probe- dă qud ellii nu se giindiă a uă contestă; elli spune positivii qud privesce qua uă crimă singura cugetare de a negă presența reală (1). Discusiunea ers d6ră as- supra unei questiuni cu totulă secundariă, și fârte pu- 

(1) Se pote consultă assupra accestui puneti, mai alessă n-le 9, 10 şi 12 din caxtea sea. 
Este forte de mirare Quă cartea lui Ratramn ai fostă lăssată protestanțilorii qua uă carte eretică. Se găssescti într'ânsa de si- guiii multe expressiuni de quari pote quine-vă, abusă, şi accesta eră inevitabile guândă trateglă quine-va materia, prequumii a tra- tatu-uă ellă; deră quândiă examinedli cartea în ea nsăşi şi quândă nu perdi din vedere discusiunea, quare se râdicasse în timpul seii, accestă carte, attâtii de obscură în appatință, devine clară. Din 1559, censorii cărțiloră stabiliţi de synoaulii din 'Tri- dentit classaiă cartea lui Ratramna printre cărțile eretice. Car- dinalulă du Perron fă de acceaași părere şi fă copiati de attunci, âpprâpe, de toți quari vorbiră despre dânsa. Teologii din Douai, en tote aceestea, din annulă 1571 găssisse accâstă operă bună, aftâră de quâte-wa, exptessiuni pre Qquari ei nu le înțellegeaii, pentru-qud questiunea istorică nu ers, încă completii limpedită. În 1655, de Sainte-B cuve, professore în Sorbona, fă cellit d'ân- tâii guare se declară pre faciă pentru cartea, lui Ratramn. Ea 

fii examinată attunci que-va nai de apprope. De Mapillon făcă 
să se vedă uă mulțime de false interpretațiuni que protestanții “i de- 
desse în tradueţiunile lorii, și cartea savantului monachii din 
Corbia, începi să si reic loculii que merită, Autorii Perpetui- tăţei Cre din ţei, cu totă sciința lorii, nu aveaii uă ideă justă 

a Quarea se râ- 
dicâ în secnlulă allă IX-le assupra  Eucharistiej, Adversarii 
lori, Blonde, Aubertin, ete., ete, uă înțellegeai multă muă pu- 
cină âncă.
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cinii importantă în ea-&nsăşși; quăqui dequă Paschase- 
Ratbert, şi cei que vorbisse despre Eucharistiă qua 
densulii, nu făcusse explicită distiueţiunea lui Ratramn; 
ea eră de sigură în cugetulă lori. 

Cartea lui Ratramn făcâ scomotă, și toţi cel que 
se flattaii quă ai fiă quâtă de pucină pătrundere voi- 
ră să 'şi-spună cuvântulă loră assupra questiunei que 
se râdicasse. Unulă dintre cei dântâii de a intră în 
luptă fă loan, supranumită Scot sâă Erigeni, pentru- 
qud eră originari din Scoţia, 

Accesta eră unii bărbată pucină profundă, deră 
îndestullă de instruită, de uni spirită singularii şi 
systematicii, şi quare aveă talentulă de a întunecă at- 
tâta de multi questiunile que void să le tratede în- 
quâtu finiă prin a le face apprâpe neînţellesse. Ell 
atfectaă uă pătrundere quare nu eră de ordinariti de- 
quâti ună subtilitate puerile, şi credeă quăd vorbesce 
despre tote întruni modă profundă, pentru-qud nu se 
înțellegeă, pâte totă-de-una nequi elli pre ellă Ensuşi, 

Carolii celli-Pleșuviă, quare moștenisse dela Carolii- 
cellă- Mare şi dela Hludwig-celli-Piosi amârea de sciință 
priimi pre Scoţianulă în intimitatea sa, şi 'şi-făced uă | 
plăcere de a 'i-pune questiuni singularie, spre a face 
haz de respunsurile originali que ellii i-dad toti de- 
una. 

Ioan Scot, vădi-bine, (prequumii se crede,) voi 
să întrecă pre Ratramn în subtilitate, şi în locă dea 

ved6 qua ellă uni corpi eucharistică diferită numai 

quâtă în modulii de a fi allă corpului natural allă lui 

lisus Christos, nu voi să vedă, în mysteriulă altaru- 
lui dequâtii accidenzi și figure (1). 

“() Ereticuli Beranger mărturi quă cartea lui Joan Scot '.fussesse 
forte văttămătoriă. Accâstă carte ffi. condamnată în 1050 de syno- ! e £ 
dulă din Vereeil, după quumiă ne spune Durand de “Iroarn,
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Ascelin (1), quare ne face mai alessti cunnoseută 

e... = ga cartea Îui Ioan Scot, spune positiviă qud elliă 'şi-pro- 
puneă de a attacă credința commună assupra presen- 
ței reale, dcră qud aveă grige de a 'şi-ascunde cuge- 
farea sa, supti apparenţe de ortodoxtă. Cartea, sa eră, 
diametral oppusă cărței lui Paschase-Ratbert.  ADbiă 
Ioan Scot uă public și unii monachă din Fleury, nu- 
mită Adrevald, i-oppuse ună tractatii trassi din sân- 
ţii Părinţi (2), Este probabile de assemenea qu5 pen- 
tru a lu-combate savantulă Haimon (3), episcopi dHal- 
berstat, scrisse Zractatulă sei despre Kucharistiă, în 
în quare stabili, în modul celli mai clară, dogma presenţei reale attacată de Ioan Scot. 

Accesti sofisti avâ quâţi-va părtinitori (4); deră errrea sea fâ dispreţiată de toţi bărbaţii însemnați que “i-aveă attunci Biserica frankă (5). 
DI | 

şi condamnată la focă de ună synodii din Roma din 1059. Sa- vantuli de Marea pretinse quă cartea lui Joan Scot ars, acceaaşi qua a lui Ratramn, și aceâstă coniectură fă adoptată de savan- ţii autori aă Perpetuităţei Credinței. Derd p. Mabillon şi P. Noâl-Alexandre, între alţii, ai demonstratii qud cartea lui Ratramn eră diferită de a lui Joan Scot, si quă cea d'ântâii eri ortodoxă. (Vegdi Natal. Alez., diss. 13, t. VI; Hist. litt. de France de Bened., ţ. V., p. 338 şi p. 424.) 
(D  Asceiin,, Epist. ad Berengar. 
(2) Apud D. Lue d'Acheri, Spicileg., t. 1, nor. edit (3) Ibid. — Haimon lucrâ multă assupra sântei Scripture. Ell com= puse de assemenea uă prescurtare de istoria, ecclesiastică şi fâ unulii dintre cei mai doți scrietori ai epocei. (Vegi Hist. litt. de France, t. V, p. 111 și urm.) 
(? Hincm,, de Praedest.. e. XXX, 
(5)  Protestanţii (vegi Perpetuitatea Credinței) ai căutată, se înțellege pentru que, să pună în relief pre Joan Scot. „Toţi istoricii, dicii-ei, mărturescii despre ellti quă nagiă de mare spirită şi de mare eloguință în tâtă litteratura, preutii
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Opiniunea lui Ratramn quare, în fondă, erâ ac- 
ceaași qua a lui Paschase-Ratbert, și differită numai 
în expresiune, fâ mai bine priimită de savanţi şi a- 
doptată în particulari de Raban-Maur (1), ceaa-que 
nu contribui pugini la mărirea, ondrei selle. 

Epistola lui Raban câtră Heribald allă Auxerrei 
nu lassă nequi-uă îndouiclă assupra naturei discusiu- 
nei quare se râdicâ în secululi allă IX-le în privinţa 
cărței lui Paschase-Ratbert. Epistola sa câtră Eigil, 
Egumenă în Pruma, quare 'li-consultasse assupra ac- 
celluiaşi subiectă, este âncă și mai clară (2). 

  

tară, cu accestii epitafiă: „Aici jace Ioan, sântuli filosofi quare, 
în vicţa sa, fâ înavuţitii de uă minunată doctrină, şi quare, în 
fine, avâ ondrea de a se sui, prin martyriă, la împărăţia lui 
Christos.“ 

Protestanţii aăi confundati pre loan Scot cu Ioan, egume: 
nulă din Altenay. Ioan Scot nu fă nequi-uă-dată nequi mona- 
chit nequi intrată în Chirotoniă, dicii savanții autori ai Isto- 
riei litterarie a Franciei (î. V., p. 418), şi ar fi destullă 
attâta pentru a lă-distinge de doctulă loan, născută în Saxonia, 
pre quare regele Elfrid Iă-chiămâ, cătră 884, din Francia în An- 
glia, şi quare, după que aii fostii capellanii allii accestui principe, 
deveni exumenii în Altenay şi fă cu erndime datii morţei, ceaa-que 
lii-făcâi să fiă onoratii qua martyră. Ceaa-que aii contribuiti lă confun- 
darea a doui bărbaţi attâtii de differiţi, este mai alessii numele de 
Sophista sâi de înțelleptă dati egumenului din Altenay. Isto: 
riculii contimpuranii Asser, quare aii făcută enumerarea savanțiloră 
pre quari Elfrid %-ehiămâ în Anglia, vorbesce a nume de Ioan din Al- 
tenay şi nu dice nemica de Ioan Scot. Noăl-Alexandre mai alessti aă 
elucidatii forte bine acceste difticultăți (+. VI, dissert. 14). 

(1) Se vede din epistola sa cotră Heribald al Auxerrei, quă ellii 
fussesse consultatii assupra accestui punctii de accestiă episcopii 
şi de Eigil, egumenii din Pruma, şi quă ellă îmbrăcgişă opiniu- 
nea lui Ratramn. De assemenea Blonde, credinciosi maniei selle, 
se grăbesce de a face din acceste trei personagie attâția inimică 
ai presenţei reale și ai lui Paschase-Ratbert. Faptulă este quă 
immensele opere alle lui Raban sântii pline de mărturirile celle 
mai clare în favârea credinţei catolice, şi quă ellă nequi nu se 
giândesce chiară qua să uă attace în passagiulă quare ai decisii 
pre Blondel să 'lii-pună prinrre adversarii lui Paschase. 

(2) Apud Mabill., Act, t. VI. 2
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Ell începe prin a stabili presenţa reală qua unti 
puncti fundamental allii credinţei catolice quare nu 
pote fi negată dequâtă de necredincioși, şi nu attacă 
pre Paschase dequâti assupra expressiuniloră selle. 
Eli arrttă în particulariă quă Iisus Christos nu suf. 
fere din noiiii de attâtea ori de quâte-ori se celebredă 
sântele mysterie. Accâsta eră una din consegquinţele 
exagerate que se trăges din cuvintele lui Paschase- 
Ratbert şi una din indicaţiunile celle mai preţi6se 
pentru a ne face să appreţiămii eontrorersa enchari- 
stică din secululii ali IX-le. Mulţi exagerati dogma 
presenţei reale până la a nu admitte acci nemica fi- 
gurativi. Autorii ccă mai înţelepţi, admittendii qua 
toți catolicii presența reală, recunnosceaă cu tâte ac- 
cestea cu dreptate quă corpulii eucharisticii nu eră ac- 
cellași întru quâti e vorba de 6re-quari attribute (6n- 
sușiri) și de modulă de a fi, şi qud junghiarea sea 
este figurativă. 

In secululă all X-le, discusiunea fâ reînnoită de 
Beranger, archidiaconti din Angers. Noi amă vEdută 
quo, între Pasehase-Ratbert și adversarii sei, nu eră, 
vorba despre questiunea Presenfei reale, qui despre 
modulă de a fi ali corpului lui Iisus Christos în 
Eucharistiă. 

Noi credemi quă Paschase-Ratbert nu da de- 
quâtii uni sens resonabile la expressiuni qua ac- 
cestea, copiate din Părinţii Bisericei cei mai stimați: 
»Corpulă lui Iisus Christos quare este în Eucharistiă 
este accellași que sai născuți din Feci6ra, que ai fostii erucifiptă, que aă înviată,« Eli înţellegei fără 
îndoui€lă qud eră accellașă întru quâtii e vorba de f- 
înța, deră nu întru quâtii e vorba de forma sti de modul de a fi. Cu tăte accestea unii dintre disciplii 
sei luară aceeste expressiuni în sensul lori rigurosii,
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pretinseră quă corpul eucharisticii ar fi, attâtă întru 
quâtii e vorba de ființă quâtii și cu privire la mo- 
dublă de a fi, accellaşi qua corpulii natural all lui 
lisus Christos; se găssiră chiarii quari împinseră ac- 
cestă absurdu systemi până la ultima consequință și 
adoptară opininnea monstrudsă a sfercoranismuluă (1), 

Bărbaţii cei mai savanţi, qua Raban în secululi 
allă IX-le şi Gerbert în allă X-le, combătură accestii 
systemă a gquărui absurditate poteâ, în ochii cellorii 

simpli, sd recadă assupra dogmei catolice: cu tâte quă 

admisseră cu Biserica presenţa reală, ei pretinseră cu 

dreptate quă corpul eucharistici allă lui Iisus Cori- 

stos, accellaşi qua corpulii sei natural întru quâtă 

privesce ființa, nu este accellaşi întru quâtă e vorba 

de gualităţile accidentală, de modulă de a fi; quă ellă 
are accea natură guasi spirituală cu quare vori fi do- 

tate corpurile drepţiloră după înviărea general&; qud 

cllă are qualități supranaturali âncă şi mai eminenți. 
Attare este, întru addevări, addevăratulii senti- 

mentii admissii din tâte timpurile în Biserica catolică, 
Pre guândă disciplii, mai multi credincioși de- 

quâtă resonabili, ai lui Paschase-Ratbert, exageraii 
până la absurdă sentimentulii accestui mare bărbatii, . 

Joan Scot adoptaă unii systemii diametral oppusi și 

de assemenea depărtatii de addevărata credință cato- 
lică (2). Eră uă maniă pentru Ioan Scot de a voi totiă- 

de-una s6 subtilisede mai multă deguâtă alţii; ellă 

attâta voî să spiritualisede corpulii eucharistică ali 
lui lisus Christos, înquâtii nu 'i-mai lăssâ nequi-uă 

(1) Systemă după quare corpuli eucharistică allii lui lisus Christos 
ar fi suppusă lucrărei digestive a stomacului, 

(2) Cartea lui loan Scot s'aii perdutii. Deră, de vreme que Beran- 

ger declară, quă aă luatii opiniunea sa din cartea accestui filo- 
sofă, cunnâscemiă astă-felă opiniunea lui Joan Scot prin a lui Be- 

ranger. range 12
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realitate, sciă celli pucină 'li-redusse la uă realitate 
vagă și fantastică qua uă emanaţiune curată întelli- 
gibilă. In numele filosofiei și allă raţiunei, loan Scot 
daă uă desminţire sântei Seripture quare affirmă uă 
realitate positivă, în vreme que stercoranistii mai multă 
scii mai pugini exageraţi contestaii filosofiei şi rațiu- 
nei drepturile lori celle mai legitime. 

Dogma, catolică, de uă potrivă depărtată de ac- 
ceste d6uă exageraţiuni, dă în aecellaşi timpă satisfa- 
cere și cuvântului divină și raţiunei; quăqui cuvâu- 
tulă lui Iisus Christos este clarii: „Accesta este cor- 
pulii meii, accesta este sângele meu.“ Drepturile ra- 
țiunei âncă sânti respectate în dogma catolică sănă- 
tosă înțellessă. Sensurile, într'addevării, nu attestă de- 
quâtă ceaa-que li se arrâttă; mărturia loră nu merge 
mai încollo de acceâsta, și numai printr'uă, inducţiune, 
quarea nu este totii-de-una logică, noi ne formămii, 
după apparința unui obiectii, uă ideă despre ființa 
Ensăși a accestui obiecti. 

In faptele naturali, accestă inducţiune este ade- sea falsă. Cu attâta mai mare cuvânti, quândii unii avertismentii domnegeescă, clarii şi formal, ne previ- ne contra ei, sfintemi datori să ne absținemi şi să ne mulțănnimiă de a priinui pură și simplu acceaa-que sensurile ne attestă, adequă acceaa-gue se arrâttă, ac- ceaa-que cade suptă sensuri. Quâtă despre realitate, Qaâti despre essență, noi uă cunnâscemiă în Eucha- ristiă prin mărturia divină Quare nu contragice întru nemica mărturia sensuriloră, Quari ne attestă totii-de- una ceaa-que ele sfinti însărcinate de a attestă; şi nequi-nă-dată nu se va probă quă ar fi contrarii ra- 
e ateste “senile MpazenPt coperte pre ata Te, nar pote există uă es- sență alta dequâtu acceaa que ami fi condussi de a deduce prin raționamentă, în casurile ordinarie..
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Din punctul de vedere allă filosofiei, quaşi din 
punctulă de vedere all credinţei, loan Scot eră deră 
în errore. Ellă nu avâ părtinitori până în secululă 
allă Xl-le. Cartea sa chiară erâ apprâpe uitată quândă 
Beranger uă trasse din pulbere şi adoptă sentimente- 
le eretice que erai desvoltate înti'Ensa (1). 

Beranger, mai ântâii scolastru lu Tours, unde 
'şi-căstigasse uă reputațiune meritată, devenisse archi- 
diaconă allă Bisericei din Angers. Eli aveă uă sei- 
inţă real&; deră, dequd e să credemii pre unulă din 
adversarii sei (2), ellă ar fi mersi, assupra accestui 
punctii, cu pretensiunile selle pr6 departe. Ellii făceă 
pre omuli extraordinariii, şi mersul seă trădaă în 
ellă multă deșertăciune: âmblaă cu uă gravitate af- 
fectată, vorbiă cu emfusi și 'şi-aveă mai totu-de-una, 
capul verită în glugă (unii felă de camilaveă la pa- 
pisti), pentru a te face să credi qud cugetaă adfincii. 
Caracteriuli sei ers, în fine, fârte blândă, eloquinţa sa, 
insinuantă; în moralile selle eră neimputabile, deră 
înalta, stimă, que navei de sciința sa 'lă-făcusse attâta 
de încăpăţinatii în ideiele selle, înquâtii ţines la elle 
în interiorulă seii, chiară quândi eră oblegată să le 
părăsescă în publică. 

Beranger, după que ai studiati supti Fulbert 
de Chartres, se fixasse la Tours, pre a quăreia sc6lă 

uă, făcifi să fiă una dintre celle mai celebre din Fran- 
cia. După que aii studiată grammatica şi filosofia, ellii 

se arruncâ în vastulă câmpă allă exegesei biblice (3). 

(1) Quâţi-va autori, între alții Păr. Mabillon și avva Plugquet, aiiii 

pretinsă quă Beranger credusse în presența reală și lăpădasse 

numai transsubstanțiațiunea. Noi credemii quy accesşti autori s'aii 
înşellată şi quă Beranger avi opiniunea quare fă admissă de 

Calvin şi de sectatorii sei. 
Q) Guitmond. Cont. Berengar. lib. 1. 
(3) Guitmond. loc. cit,
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ENă nu adduceă de-loci în studiulă Scriptareloră 
cunnoscinţele filologice şi istorice que i-ară fi fostă 
necessarie pentru a le pătrunde sensulii, qui numai uă 
subtilitate de dialectică quare nu poteă dequâtiă să lă- 
conducă la systeme erronate. Ceaa-que se și întem- 
plâ. Fiindă-qud nu se applicaă, în lucrările selle bi- 
blice, dequâtiă qua să găssescă explicațiuni n6u&, f6- 
Tă a ţin€ compti de interpretaţiunile tradiționali quari 
singure poti s0 aibă uă valdre necontestabilă, elli nu 
remase multă vreme întru addevără. 

Beranger citisse cărţile lui Ioan Scot, allii quă- 
rui spirită subtile aves multă analogiă cu alli sei; 
ellă citisse în particulariă cartea sa, assupra Eucha- 
ristiei, și fiindă-qud nimenea nu 'i-adoptasse conclusi- 
unile eterodoxe, accâsta fâ pentru Beranger uă raţiu- 
ne de a le admitte, și începâ a le propagă. In loci 
deră de a interpretă, qua tâtă tradiţiunea chrestină, 
cuvintele evangelice relative la Eucharistiă, elli nu 
voi să vedă în accestii mysteriă dequâtă uă simplă 
figură, scă uă presență curată intelligibilă. 

Beranger communică mai ântâiu systemulii sei 
unoră scolari săraci pre quari ellă i-nutris şi pre 
quari şi-i allipisse prin liberalităţile selle; pre urmă trămisse pre accesti discipli sd Lă-respândâscă în di- versele seste alle Franciei. 

Scolastruli din Bec, Lanfranc, aflândă ustă-felă 
qud Beranger învățai errorile lui Ioan Scot assupra 
Eucharistiei, se applicâ în sedla sa de a appără cre- 
dința catolică, Beranger, informată de acesta, adres- sâ, lui Lanfrane uă provocare pre terrâmuli teologică în quare ellă se credes forte. 

| „Frate Lanfrane, i-serisse ellii (1), Engelramn de Chartres mi-uă raportată qu5 tu ai desapprobă şi ai 
2 II 

(1) Epist, Bereng. ad Lanf — Ap. Labb. et Cossart. t, IX, pag. 1054.
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trată, de eretici sentimentuli lui Ioan Scot privitorit 
la mysteriulii altarului, în ceaa-que ellă se oppune 

sentimentului lui Paschase pre quare tu lu-apperi. Frate, 

dequă accesta va fi așșă, ţi-voiui spune cu francheță 

quă este nedenniă de tine dea raţionă astă-feli, gudqui tu 

nu esti fără intelligență: se vede qud nequitu, nequi 

disciplii tei nu sânteţi âned în destulli de versaţi în 

sciinţa Scriptureloră. Măcari qu5 nequi ei Gnsumi nu 

sântă îndestullă de abile, aşi dori totuşi, de ar fi 

possibile, să te audii vorbindiă assupra accestui puneti 

înaintea ori-quăroră judecători și ori quăroră auditori 

vei voi. Asteptăndi, gfindesce-te bine la accâsta: d6- 

qud tratedi de eretică pre Ioan Scot a quărui doctri- 

nă ei uă approbi, trebue de assemenea să dai ac- 

cellași titlu lui Ambrosiii, lui Ieronymi şi lui Augu- 

stinii, fără a mai vorbi de mulți alţii.“ 
Lanfrane trebui să priimâscă accestă epistolă în 

momentulii în quare plecaă la unii synodii que papa 

Leon allă IX-le liă-convocasse la Roma, și quare avi 

locă în Biserica de Latran. Eli nu respunse dâră 

lui Beranger quare, nesciindii de plecarea sa, i-seris- 

se uă a doua epistolă în quarea ellii apprâpe se ap- 

plaudaă quă aă oblegată pre Lanfrane să i-adopte 

opiniunile selle. Vanitatea sa lu-făceă fără îndouin- 

ță să cr€dă qud savantuli rugătorii din Bec se de- 

desse înappoi dinaintea provocaţiunei selle. 

Purtătoriulii (1) accestei epistole, negăssindă pre 

Lanfrane, uă încredinţă clericilorii quari, după que aiiii 

cititu-uă, credură quă doctulă scolastru din Bec se u- 

nisse cu addevărată cu sentimentului eterodoxiă ali 

lui Ioan Scot, 'şi-formară 6re-quari bănuele assupra 

purităţei credinţei selle și trămisseră la, synodulii din 

Roma epistola que %-fussesse adressată. 

(1) Lanf, lib. de corp. et sang. Domini, ady. Bereng,, ce. £.
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Accâstă epistolă fă citită în synodii, în quare se trată, gquestiunea importantă a Eucharistiei. 
Se pote crede quă diaconul Petru aves în ve- dere errdrea lui Beranger, quândi la synodulă din Reims făcâ mențiune de 6re-quari eresii Quari aveau adepți în Francia; de attunci fără îndouiclă (lumea bisericâscă) s'au occupată deguă Hugues de Langres, primul adversarii alu lui Beranger, nau părăsită synodulă de fiica de a nu f condamnati qua simo- niacă. Accestă episcopă, afiându-se la synoduli din Roma, potâ să luminede pre episcopi assupra adde- verateloră opiniuni alle lui Beranger, contra quăruia elli se credusse vblegată de a publică uă carte (1) pentru a apperă dogma catolică.  Beranger fâ con- damnată şi citati la synodulă din Vercella que se fixă, pentru tâmna annului 1050. Fiindu-qud epistola adressată de Beranger lui Lanfrane poteă, dă, loci de a fi bănuită credința accestuia, din urmă, papa “i-or- donâ, de a 'Şi-expune sentimentele selle. Eli uă făcă întruni modă attâtă de netedi și attâtă de precisii, înguâtă totă synoduli fâ satisfăcută. Fiindă-qud Lan- frane cunnosces, perfecti opiniunile lui Beranger, pa- pa lu-opri lOngă dânsulu PEnă la synodulă dela Ver- cella. 

Beranger, pre quândi 'lă-condamnas la Roma, cutrăeraă, Normandia, (2) pentru a respândi pre accol- lo errorile selle. Nepriimindu nequi-ună respunsti de la Lanfrane, ellă credeă fără îndouidlă Quă se temeă quine va de a discută cu ellă seci qud eră dispusi în favorea sea. Este probabile quă elli se dusse la Bec 
(D Lanf. loe. cit, -- Vid. etiam Mabillon, praefat. in saecul. VI, Be- ned. — Cartea lui Hugues: de Langres se atdă printre operile lui Lanfrane, edit. de D. Luc d'Acheri, append. pag. 68. (2) Durand. Troarn. lip. de corp. et sang, Christi, pars 9. — Inter Op. Lanf append, pag. 106.
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unde, negăssindi pre Lanfranc, visită ndua mOnăstire 
de Preaux, unde egumenuli Ansfroi avâ orrâre de 
doctrina sa; elli se dusse de accollo la palaţiuli lui 
Guillaume, duce de Normandia. Guillaume nu aveă 
nequi uă pretensiune la teologiă; cu tâte accestea, fi- 
indă-quă questiunea eră gravă, ellă convocâ pre toţi 
savanții ducatului seii la Brionna, spre a discută cu 
Beranger. 

Lanfrane nu erâ accollo pentru a luptă cu anta- 
gonistuli sei; dâră doui dintre diseiplii sei, Ascelin şi 
Guillaume, “-ţinură cu demnitate locul, şi combătu- 
ră pre Beranger cu uă aşșă vigâre, înquâtă ellă fâ 
oblegatii de a conveni quă cartea lui Ioan Scot cou- 
țineă, errori și qu5 nu uă citisse pre totă întrâgă. 

Ellă se retrăgeă roșșiunatii dintraceâstă confe- 
rință unde orgoliul seă sufferisse attâta de multă, 

qnândii affiă la Chartres condamnaţiunea doctrinei sel- 
le la synodulii din Roma, și citaţiunea sa la synoduli 

din Vercella. Quândi ellă trecâ la Chartres, se cun- 
nosceâ dejă acei eșeculii dela Brionna şi condamna- 
țiunea sa. 1 se făcură questionări maliţiose, şi ellă 
eșși din orașii attâta de înterîtată, înquâtă serisse a- 
miciloră sei epistole pline de celle mai violente in- 
vective contra papei și a synodului seti. 

Cu tote accestea ellii trămisse la Vercella pre 
doui din cei mai abili discipli ai sei pentru a 'lă-ap- 
pără. Spre a distruge supărăciosulă effectii que 'lă- 
produssesse scomotuli eșecului seii la Brionna, ellă 
public uă pretinsă dare de stmă despre conferinţă, 
suptii formă de epistolă câtră Ascelin, unul din ad- 
versarii sei. 

„Trecând pre la voi, X-dice ellu (1), mă deci- 
gessemiă de a nu dispută cu nimenea assupra Eucha- 

(1) Epist. Berengar, ad Ascelin.; inter vp. Lanfrane. not. p. 24, e- 

dit. d'Acheri.
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ristiei, şi uniculi meii scopii erd de a referi despre 
aceâsta episcopiloră la quari mă duceam sd i-găsescii, 
Eecă pentru que eii namiă pututii să dicii apprope ne- 
mica în conferința unde tu re ai făcută quă te af 
afflată.* 

Nu se vede înti'accestă săracii preambulii vigu- 
rosulu luptătorii quare provocas pre Lanfrane cu at- 
tâta îndrăsnelă. 

„Toti pentru accellași cuvântii, continuă-ellă, 
mamii voitii să strigii pre tare contra accellei dam- 
nabile și sacrilege proposiţiuni a lui Guillaume: Totă 
omulă trebue so se appropie la Pască de mâsa Dom- 
nului. 

„Pentru qua s5 viiă la ceaa-que m'aii făcută să scrii 
accâstă epistolă, amii affati qud Guillaume se lău- 
daă quă m'aii forțat să mărturescii qud loan Scot 
ar fi ereticii. Dec Dumnedei să înțellegi quâtii este 
de imprudenti şi nepiosii de a trata astă-felii pre ac- 
cesti savantă! Paschase, să uă scii bine, este sinpu- 
rulii quare 'şi-aă imaginată quă substanța pânei dis- 
pare completi în mysteriuli corpului Domnului; d€- 
qud tu credi qua elli, opiniunea ta este contrariă at- 
tâtă simțului communii quâtă şi doctrinei evangeliei 
și apostolului. Eecă totiă que amii dissii despre Ioan Scot în conferinţă: După que amiă declaratii quă n'amii 
citită tote operile selle, amii dissii quă ași pote de- monstră quă elli eră catolicii în celle que amii ci- tit; și aceâsta uă voii probă prin scrierile Părinţi- lorii pre quari i-ami citată în epistola mea cătră Lan- franc, unde amii pretinsii qud ar trebui să se tratede acei Părinţi de eretici, dequă sar dă aceestă quali- ficaţiune lui Ioan Scot. Adăugeam quă dequă în scrie- rile selle sar găssi que-va neexactiă, ei voiii condam- nă fără dificultate. Vorbiam sinceră şi unu voiam sd intru în privinţa acceşta în discusiune. |
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„Quâtă despre Guillaume, ellii mă întrebă dequă 
aşii susţin€ cu addevăratiă acceste d6u& proposițiuni 

que mi se attribuiaii: 1l-ii cuvintele sânţirei probedă, 
qud substanța pânei remâne în Eucharistiă,; alli 2-le 

bastonul pastoral nu este semnulii îngrigirei de suf- 

fletele încredințate accellora quari "lii-portă. Nequi uă 

dată mamă înaintată a doua proposițiune; pentru cea 

Vântâiii, tu poți sd ți-adduci a minte quă eii ami de- 

monstratu-uă attâtă de clară, înquâtă cellii mai mică 

scolară capabile de a înţellege passabile însemnarea 

cuvintelorii ar pot€ să mă înţellegă și să facă și al- 

tora acceaași demonstrațiune.“ 

Deră a nume tocmai assupra accestui puneti fus- 

sesse ellă confundati, și elli nu vorbiă cu attâta a- 

plombii (încredințare, siguranță) deauâtă pentru a face 

illusiune accellora quari arii voi sd 'lii-eredă pre 

cuvânti. 

Ascelin nu lăssă fără respunsit epistola lui Be- 

ranger şi restabili addevărulă în toti que se petre- 

cusse la conferinţă (1). Eli %-impută, în particulari, 

quă ai trunchiatii proposiţiunea lui Guillaume assu- 

pra obligaţiunei que are totii credinciosul de a se 

împărtăși la Pasci, qudqui Guillaume la accâsta pu- 

sesse uă condiţiune: „Afforă numai dequă pentru pec- 

catele selle, nu sar afflă nedemni de uni banquetii 

attâtii de mântuitorii; ellii nu trebue să se depărtee 

nsuşi dela aceâsta, qui numai din ordinul duchov- 

nicului seil.“ 

Trebuesce de a se luă în semă conformitatea ac- 

cestei doctrine cu uceeaa quare fâ mai târdiiu offi- 

cial decretată la conciliulă din Latran, suptă Inno- 

cenţiă all III-le. Crimele şi desordinile quari amă- 

(1) Epist. Ascelini ad Bereng.; inter Op. Lanf. not. p. 24.
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Jiaă pre Biserica occidentală făcusse 35 se perdă pro- 
gressiviă pi6sa datină que ţineau credincioşii de a par-, 
ticipă, în fiă-quare dominică, la banquetulă euchari- 
stică. Dejă, în secululu allă IX-le, Biserica ai fostă forţată de a arrettă, qua obligatoriă accestă participa- 
Je pre quarea primii credincioși uă priviaă qua pre uă favore; se făcusse attuncă împărtăşirea obligatoriă de trei ori pre annă: la Pască, la diua Quinquideci- mei și la a Nascerei Domnului. In secululiă allă XI-le, se redussesse dejă acestă obligațiune numai la Pasci, şi âncă se afflau pers6ne quari, qua Beranger, nu vo- iai sd uă recunnâscă. Fiindă-quă, la acestă epocă, nu eră uni decretă positivă assupra accestui punctiă în Qecidinte, cei, indifferinți adoptat aceestă opiniune desmăţată, şi pentru accâsta fără îndouiclă la începu- tul seculului allă XIII-le, synodulă din Latran de- de decretulii quare este âncş și astădi în vigdre și quare nu făcâ dequâti să consacre ună usă dejă pusă de multă vreme în practică, după quumii se vede din epistola lui Ascelin. 

Accestii autore, după que ai combătuti asserțiu- nile lui Beranger relativă de conferința dela Brionna, -dice finindă: „Roșșesce de a mai appără uă carte quare aii fosti condamnată la Vercella întruni sy- nodă plenarii unde tu Ensuţi ai fostă notat de e- resiă, 

Synoduli dela, Vercella (1) se ţinusse întradde- vără la epoca fixată de papa. Cartea lui Ioan Scot th accollo citită și condamnată în unanimitate, şi di- sciplii lui Beranger fură confundați (combătuţi quâti nu mai sciură que să respundă) dela primele cuvin- te que voiră să pronunțe în favârea învățătorului loră.. 2 
(D) Lanfranc., lib. de corp. et sang. Domini, adv, Berangar., e. 4.



— 189 — 

Eresia lui Beranger făceă mare scomotii în Fran- 
cia. Accestă eresiarchi lueraă pre ascunsi qua să "şi- 
mărescă numărulii sectatorilorii sei, şi adepţii sei a- 
lergaă în accestiă scopii pre la principalile sedle. Ei 
făcură Gre-quari tentative la Licee, dâră întempinară 
în accestii orașii gardiani vigilanți ai credinţei, pre 
episcopul Deoduin, pre scolastrulă Adelmann şi pre 
scolastruli Gozechin quare semnal€gă cu energiă pro- 
gressele errorei. 

„Deschideţi ochii, dice ellui (1), şi vedeţi dogme- 

le pernicidse, falsele opiniuni quari essii din academia 

dela 'Tours unde presidegdă Beranger, accestă apostoli 

allă Satanei! Vedeţi șerpii que essti din cavernele ac- 

cestui noii Babylon. Omeni îmbătaţi de vinulă noii, 
scii mai bine de veninului accestui eresiarehii, mergii 

în urma unorii înnouiră sori lege și dai Seripturelorii 

sensuri contrarie credinţei. E 1 dică, lucru groznicii de 
augitii! qud domnedeescele mysterie quari se sovâr- 

șescii pre altarele nostre nu conţină dequâtii umbra, 

şi nu addevărulă. Ei învâţă accâstă errdre cu attâta 
artificie, înquâtă ammăgesci pre ună mare numării de 

clerici nomadi pre a guăroră simplicitate uă înșellă 

scii le aţtîţă curiositatea.  Accesti novatori “i-facii s0 

văgă suprafacia Scriptureloră, qua pre uă calle sigu- 

ră quare *-conduce la palaţiulii înțellepeiunei, qua pre 

uă potecă dreptă quare '-conduce la limanulă mân- 

tnirei. Drd de îndată que ati intrată pre acestă cal- 

le, ei “i-încureă în mrejele filosofiei lorii sofistice și 
în syllogismele loră capţise, 'i-depărtegă din callea 

mântuirei și 'i-arruucă în abysă.“ 

Principalulă sectator allă lui Beranger erâ Eu- 

sebiu Brunon, episcopă d'Angers.  Cei-l-alţi episcopi 

(1) Ap. Mabillon. Analect.
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fură alarmaţi de progressele eresici, şi, în unire cu 
seniorii consiliară pre regele Enrică de a adună ună 
synodă la Paris. Enșişă și ereticii 'lu-sollicitară (1); 
pentru aceâsta Enricii 'lă-convocâ pentru 16 Octo- 
bre (1050). 

Deoduin, episcopii de Licge, affândă qud trebuii 
sd se ţină accestii synodi, scrisse în privința acesta 
regelui Enrică.  „Scomotuli sai răspândită, gice 
ellă (2), în tâtă Germania quăd Brunon, episcopii d'An- 
gers, şi Beranger din Tours, reînnouindii vechiele e- 
resie, pretindă quă corpulă Domnului nu este ună 
corpă real, qui uă umbră Şi uă pură figură; attacă căsătoria, legitimă, şi botezulă prunciloră (3). Se gice de assemenea quă zelulă vostru pentru Biserică vaă inspirati de a convocă unii synodă pentru a 'i-con- vinge în publici şi a scăpă de accâstă pestilență il- lustrulă vostru repati. Accestii proiectă este demni de ună mare rege, și de€ Domnedeă qua să puteți sd 'li-executaţi şi 50 pedepsiţi, după gquumii merită, pre autorii accestoră blăsteme! Cu tote accestea noi nu credemă qud voi uă veţi pot€ face în synoduli vostru; gqudqui Brunon este episcopi şi nu pote fi condamnată deguâtă de papa. Eced ceaa-que ne în- tristedă, pre noi credincioșii fii ai Bisericei: noi ne tememii qud după que veţi fi ascultată pre eretici în synodulă vostru, nu veți pote să i-pedepsiţi, qudqui dintracceaa va resultă ună mare scandală pentru po- porii, quare va crede qud nai fosti cu putință qua sd “i-convingă accollo quine-va quă sfântă în errâre. Noi rugămi pre Maiestatea Vostră de a nu luă în 

= ui , > a (D) Celă puginii acessta uă dice Deoduin în epistola citată acei mai josii. 
(2) Epist. Deoduin; ap. Mabill. analect. (5) Guimont, unul din adversarii Ini Beranger, ne spune de asseme- nea Quă accestiă eretici attacnă căsătoria, şi botezulă copiilorii.
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scmă quererea que vai făcutii ereticii, quăqui ei nu 
sollicită ună synodă degquâtii pentru-qud se ţin as- 

sigurați qud nu vorii fi pedepsiți. Aveţi deră grige 
de a face qua sd fiă synodulii vostru prealabil auto- 

risati de papa, si mai bine nu vă gândiţi de-locă 

qua s6 dați lămuriri sectariloră: nu trebue de gân- 

dită dequâtă a '-pedepsi. Ai trebuită să se asculte 
creticii quândii questiunile nu erai âncă bine appro- 

fundate ; dâră astădi, que trebuință este de unii syn- 
odă pentru a lămuri questiuni attâtă de bine defini- 

te de syn6de şi de Părinţi ?* 
Deoduin, după gue aii citati mai multe passagie 

dela sântulă Cyrillă, dela sântulă Ambrosiu și dela 
sânţitulu Augustinii assupra presenţei reale, căsătoriei 

şi botezului copiilorii, conchide astii-felii : 

„Noi credemii deră, qud Brunon și Beranger tre- 

bue să fiă priviți qua nesque eretici dejă condamnaţi. 

Voi nu mai aveţi dequâtii să deliberaţi cu episcopii 

vostri şi eu ai nostri, cu împăratulă amicul vostru 

și cu papa, despre puniţiunea que ei uă merită.“ 

Acceste din urmă cuvinte sântii de însemnată, 

In ochii lui Deoduin eresia attacă imperiulă chrestiniă, 

şi toți represintanţii autorităţei trebue să conciwure la 

stingerea unei errori funeste quare -ammeninţă uni- 

tatea, sa. 

Enricii nu credfi quăd trebue să ţină comptii de 

de epistola episcopului de Liege, şi synoduli se ţină 

la epoca fixată (1). Accollo se afflă unii mare numeră 

de episcopi, de clerici și de seniori. Regele &nsuși 

assistă. Beranger, în locii de a se înfăgișă, după quumii 

priimisse ordini, se retrasse la Angers lSngă Bru- 

non, protectorele seii. Pentru accesta nu se procedâ 

” (1)  Durand. Troarm. Lib. de Corpore Chvisti, pars 9-a. — Inter op. 

Lanfrane., append.
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mai puţină la examinarea causci selle. Isembert, e- 
piscopă de Orleans, quare assistasse la Synodulă din 
Roma unde Beranger fussesse condamnată pentru pri- 
ma ră, produsse uă, lungă epistolă a ereticului: „Or- 
donați disse ellă episcopilor, qua să se citâscă ac- 
cestă epistolă. Nu câtră mine ai fostii ea scrissă; d6- 
TO amă prinsu-uă şi ami luatu-uă cu forța dela pur- 
tătoruli quare trebuii să uă remittă unuia din amicii 
sei, a nume Pauli.“ Se crede quă accesta, este Pau- lină, primiceriulă Metzului. Acestă epistolă fâ citită, 
dâră Părinţii synodului fară attâta de scandalisaţi de dânsa, înquâtă i-întrerupseră de mai multe ori citi- rea pentru a, 'şi-mărturi indignaţiunea lori. Se con- damnâ cu uă voce unanimă Beranger, adepții sei şi cartea lui Ioan Scot din Quare ci 'şi-trăssesse errori- le loră. Se declară pre urmă qud dequd Beranger şi sectatorii sei nu sari retractă, t6tă armata Franciei, avândi în capulă seu clerulă îmbrăceati în ornămin- tele sacerdotali, va porni contra, lori spre a 'i-prin- de, în ori-que parte ari fi, şi a '-Qă morţei. 

După opiniunea commune, eresia eră uă crimă politică. 

Fiindă-qud monastirea Sântului- Martină eră uă feudă que ţinea de regele, quarele purtas (accollo) chiară titlul de staregă, Beranger, în Qualitatea sa de canonici allă accestei mOnăstiri, “-eră immediati subordonati.  Enricuă lă-privâ dâră, după conciliul din Paris, de veniturile la quară aves dreptă din bu- nurile mOnăstirei. Beranger, mai sensibil pentru per- derea, venitului seu dequâtă pentru a credinţei selle, Scrisse egumenului Richard, amiculă sei, de a se in- teressă pre lOngă regele în favârea sa (1), şi de a 
(D  Epist. Berengar; ap. D'Acherii spicileg. nov. edit. £. III. p. 400.
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i-spune quă ellii se va offeri să probede quă Ioan Scot 
fussesse pre nedrept condamnată la Vercella. „Regele, 
adauge elli, trebue să sciă quă Ioan Scot nai scrissti 
dequâtă după rugămintea lui Carol cell Mare, pre- 
decessorele sei, attâtă de zelosii pentru religiune. De - 
temă qua s6 nu prevalede errdrea bărbaţiloră groși 
și ignoranți din vremea acceaa, ellă însărcină pre ac- 
cesti savantă bărbată qua să cullegă din Seripture cu 

que să “i-scape din rătăcire.“ 

Ioan Scot scrissesse, într'addevări, din ordinulă 
lui Carolă cellă Pleşuvii: accâsta nu eră uă probă 
qud cartea sa eră forte catolică, 

Beranger reclamă âncă și sprijinulă tesauraru: 

lui mOnăstirei Sântului-Martină. „Dequd ai occasiune, 
i-glice ellii (1), de a vorbi regelui, aibi bunătatea de 

a pune ună cuvântii în favorea mea, pentru a exeită 

liberalitatea sa, pietatea sa, compătimirea sa, și a lii-fa- 

ce sd mă despăgubescă, prin vre-uă generositate, de 

paguba que mi-aă făcută, mie quare sântii unu cle- 

ricti all Bisericei selle.« 
Se pote crede quă ellă soliicită de assemenea 

protecţiunea lui Frolland, episcopă de Senlis; cellii 

puginii accestii episcopii reeșși de a face pre regele 
să ercdă qud Beranger eră ună preutii virtuosă qua: 

ve mar fi persecutat deguâtii de invidioși geloși de 

meritulă sei. Frolland (2) însciință pre Beranger de: 
spre succesulii que avussesse pre long regele, și fi- 

indiă-quă eră bolnavă în momentulă quândii "i-serieă, 

elli se recommandâ rugăciuniloră selle. rolland nui 

eră fără îndouicdlă părtinitoră allă erroriloră lui Be- 

ranger; este probabile quă stima sa pentru persona 

accestui ereticii lii-făceă să interpretede întruni modii 

| (D Ap. Mabill. praef. în saecul. IV. Bened, 
(2) Ap. D'Acheri spicileg. t, III. p. 899.
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binevoitori nesque opiniuni condamnabil. Ori-quunri 
ar fi, ereditulii sei pre lângă regele împedicâ qua de- 
cretuli Synodului din Paris să unu fiă pusi în exc- 
cutare. Beranger r&mase cu tote acestea lipsită de 
titlulă seă canonici; deră episcopul d'Angers, ami- 
culi sei, lii-făcusse archidiaconti allă Bisericei selle 
dejă de multă vreme (1). 

Fără îndouiclă cătră accâstă epocă Beranger pri- 
imi uă epistolă dela Adelmann, scolastrulă din Lic- 
ge, și quare fâ appoi episcopi de Bressa. In numele 
vechei lorii amiciţie și a venerabilelui lori învățătorii 
Pulbert, elli Lă-conjură, în epistola sa, de a nu 
turbură Biserica predicândi uă detestabilă cresiă. 

„Le numescii, fratele mei, “i'dice el (2) cu tâ- 
te quă esti mai tenă&rii dequâtii mine, din causa dul- 
eci intimități în quare ami vieţuitii la Chartres, la scOla venerabilelui nostru Socrate. Platone mulţănniă, 
naturei qud lii-aii făcută să se nască în timpulă So- 
cratelui sei; deră nOĂ, cu mai multă dreptate ne po- temi. glorifică de allă nostru, de accestii bărbatii attâtă de chrestinii, attâtă de catolicii, pre a quăruia, înţel- 
lepciune, viţă sântă, doctrină salutariă le ami expe- rimentati, și quare astădi fără îndonielă râgă pre Domnulă pentru noi. Eli de siguri 'şi-adduce aminte de noi, ne conjură âncă de u merge, pre urmele sân- țiloră Părinţi, cotră sânta cetate în quarea locuesce 
accuma, fără a ne lăssă qua s0 rătăcimă în cărrări- le errorei. Nu ți-adduci a minte de accelle conver- Sațiuni mişcătorie que aveă ellii cu noi, în grădinița 
sa, lOngă oratorii (biserică); accelle lacrime mântui- torie que vărsas ellu quândii ne vorbiă Și pre quark 
PNI II 

(D Ell avei aceestă titlu în 1040 quândii assistă Ia sânţirea Bise- ricei din Vendâme. — y. Mabill. praefat.. in 0) Biblioth. PP., t. XXIII. “ p n iti i pmee
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î le smulgeă (produceâ) credința sa şi dragostea să 
pentru noi? Domnulă, scumpiliă mei frate, să te pre: 
serve de a nu intră în accelle căi întunecâse pre quari 
ni le indicaă părintele nostru Fulbert! O! de ar dă 
Domnegeii să fiă minciunoși acceia quari publică pre: 
totindene gquă tu esti separată de unitatea Bisericei; 
şi dud ai sentimente contrarie credinței catolice în 
privinţa corpului şi sângelui Domnului jertvită în fiă= 
quare di pre altară, în totă pământulii, După dânșii, 
tu ai dice quă ceau-que se offeresce pre altar nu ar 
Hi nequi addeveratulă corpă nequi addeveratulă sân- 
ge allă lui lisus Christos, qui numai uă figură şi uă 
asgeme&nare. 

„Audindă vorbindu-se despre accestă sânti accu: 
ma doui anni, mă& chotării s0 ţi-seriătă şi s6 te în: 
trebi qua sd afflu dela tine Ensuţi quumu merge lu: 
cruliă. Deră fiindă-quă amiculă teă Paulină, primice= 
riulii Metzului, este que-va mai appropiată de tine, 
lu-rugai să se însărcinede cu accâsta şi 'mi-promisse: 
Filă nu ai făcută nemica până accuma, deră Dom: 
nedeii mi-ai înlesnitii uă altă occasiune de a 'ți-serie: 
Te conjură dâr6, pre milostivirea lui Domnegei, şi 
pre memoria scumpilui nostru Fulbert, de a nu tur: 
bură nequi-quumii pacea Bisericei catolice pentru qua- 
rea attâtea miie de martyri şi attâţia sânţi doctori ailă 
luptat, și pre quarea attâta de bine aiăii appăratu: 
vă, înquâtii toţi ereticii ati remasi roşșiunați.“ 

Adelmann stabilesce appoi credința catolică în 
privinţa Eucharistiei, după cuvintele Seripturei; 

Se credeă la Licge, după quumă uă attestă e: 
pistol lui Deoduin, quă Berangier refusaă de a crede în . 

realitatea corpului eucharisticii all lui Iisus Christos, 

pentru-qud ellă ar fi de părerile vechiloră enostici; 

quă Mântuitoriulă war fi avută dequâtii ună corpă 
da
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fantastică şi curati apparentă (cu nălucire). Nu eră 
accâsta Gns6 opiniunea lui Beranger. Ellă admittei 

quă isus Christos avussesse ună addevârată corpă 

şi qud corpulii eucharisticii este addevenată în ac- 
cesti. sensăi guă nu e fantastică, derd nu admittes, 
quă accestii addevăratii corpi se afflă în realitate supti 
apparinţele eucharistice, qui numai întruni modă întel- 
ligibile, după quumii dice Hugues de Langres (1). 
In accestii sensă respunse ellă lui Adelmann. După 
que 'li-aii assigurată despre puritatea credinței selle, 
eilii adauge (2): 

„Ai audită gicându-se qud ei nu aşii admitte în 
Eucharistiă addevăratulii corpi şi addeveratuli sân- 
ge allă lui Iisus Christos. S5 scii quă ei totă-de- 
ună amă fostii depărtată de opiniunile manicheilori. 
Accordândă quă ună lucru pâte deveni corpul şi sân- 
gele lui Iisus Christos, trebue neappărată să accordă 
qud accesta este unii addevăratii corpă, quăqui Iisus 
Christos ai avută unii corpi omenesci şi nu unii 
corpă fantastică, după quumii credeai eretici. Eu dici 
qud, după Scriptură, pânea şi vinulă devină corpulă 
şi sângele lui [isus Christos, prin urmare nu poti 
negă quă după sânţire pânea și vinulă nu arii fi, 
pentru credință şi pentru entelligință, uddevăratulă 
corpă şi addevăratuliă sânge allă lui Iisus Christos.* 

Acceste cuvinte, în apparință attâtă de formali, 
coprindeaă cu tdte aceestea t6tă errorea lui Beranger. 

(D) Hug. Lingon. Tract. de corp. et sang, Dom. cont. Ber.; inter op. 
Lanf. appenă. 

(9) Ap. Mabill. praefat. în saecul. IV. Bened. part. 2. $ 38. — Noi nu 
scimă pentru que Păr. Mabillon nu privesce aecâstă epistolă qua 
respunsii la a lui Adelmann şi pentru que dice eilă, vorbindii de accesti respunsă (loe. cit. $ 20): Quae epistola ad nos non pei- venit. Epistola lui Beranger cătră Adelmann, pre quarea ellă uă cit6ă mai departe, ne pare tocmai a fi accestii respunsii.
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Dequă elli ar fi fostii catolicii, par fi dissi quă pâ- 
nea și vinul ară fi corpulii și sângele lui Iisus Chri- 
stos, ceaa-que este falsi; qui quă corpulă și sângele 
sântă în realitate supti apparințele eucharistice ; şi. 
fiindi-quă, după elli, pânea şi vinulă ară există sub- 
stanțial în mysteriuli altarului, pânea și vinulă ară 
represinta pentru credinţă şi pentru intelligință adde- 
veratulu corpi și sânge all lui lisus Christos; elle 
ani fi (astu-felă) pentru credință şi pentru întelligin- 
ță, adequă întruni modă curată inteligibile, şi nu în 
realitate. Beranger se serviă voiosii de eqnivocuri pen- 
tru a 'și-ascunde addevăratele selie sentimente de că- 
tră acceia pre quari sciă qud nu 'i-pâte numeră prin- 
tre adepţii sei (1). 

Opiniunile lui Ioan Scot, susţinute de Beranger, 
fiindă condamnate de papa şi de episcopii occiden- 
tali, se priimi qua ortodoxă cartea lui Paschase-Rat- 
bet. Dero currândă mulţi ună interpretară întruni 

modii exagerată și cădură în ceaa- a-que sar pote numi 
materialismulă, eucharistică. 

Opposiţiunea que întâmpină Beranger degenerâ în 
reacțiune fanatică. Materialismulă presenţei reale mer- 

se attâta de departe înquâtii, dâqud ne referimii la, 
questiunile de detalliă râdicate de uni mare numării 

de teologi occidentali, potemii affirmă quă ei întru ac- 

câsta cădură în systemulă pre attâta de necurată pre 

quâtă de absurdă desemnată, în evulă medii, suptiă 

titlul de stercoranismă. Nu voimă nequi chiarii să 

  

0 Autorii quari aitii eredutii qud Beranger admitteă presența rea- 

15, din causa affectațiunei selle de a se servi de cuvintele: Ad- 

devăratulă corpă allă Domnului, nu luasse a minte 

la imputarea nefundată que i se făcusse (lui Beranger) quă nu 

admitte, quaşi gnosticii, dequâtii unii corpi fantasticii. Beranger 

se appără de accâstă imputare, dâră nu admitte pentru accesta 

realitatea.



— 198 — 

îndicămii questiunile discutate de accesti teologi; ne 
vomii mulțănni de a trămitte (pre lectori) la opera 
practică eea mai gravă și cea mai decentă que sa 
publicatii assupra accestui subiectii: Zractatuliă despre 
Sântele Mystevie de Collet. Va găssi quine-va aceol- 
lo detallii quari vori dă uă ideă despre questiunile 
tratate în operile mai puginii grave și mai pucină 

_ moderate. 

Biserica Romană appucâ, pre povârnișuli que %- 
imprimă mișcarea reacționară contra eresiei, și cre- 
dința sa în presenţa reală se transfomâ pucinii qnâte 
pugină întrună materialismi totă așşa de oppusii ad- 
devăratei doctrine quași falsulă spiritualismii pro 
testantă, 

Cultali que 'li-dă ea Eucharistiei este uă pro- 
bă despre aceâsta palpabilă şi necontestabilă. Accesti 
cultii are de obiectii special corpulă li Christos, 

După quumi amă demonstratu-uă, quândă amă 
tratată despre cultul Sacrei- nime, nu pote quine-va, 
fără a căd€ în nestorianismi, să dec unii cultă uneia 
din eelle dâuă nature alle lui Iisus Christos; quoqui 
transformă acedstă natură în persână. După vechia 
doctrină eatolică, persâna lui lisus Christos merită 
unii cultă, pentru-quă accestă pers6nă este divină. Natura. 
divină a lui lisus Christos nu pte fi obieetuli unui 
cultă special; nu îi 'lă-ar pot€ dă quine-va dequâti 
separândă accâstă natură de a Tatălui şi de a Sân- 
tului Duehă; negândă cu aceâsta, prin urmare, în 
Domnedeă, unitatea de natură sei de essenţă. 

Nequi natura umană a lui Iisus Christos nu tre- 
bue să fiă obiectul unui eulti special. Degud separă, Quine-va accâstă natură de natura, divină, nu remâne 
dequâtă unii vbiectii umană, quarele nu are nequi-ună 
deeptii la, cultă ; que-va mai multă, transformă accestă
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natură în personalitate, și admitte, de nu explicitii, 
celli puginii logicii, dou& pers6ne în lisus Christos, 
ceaa-que constituesce nestorianismulă. 

Ieccă pentru-gue Biserica primitivă aă voitii qua, 

cultulă să se de€ numai persnei divine a lui Iisus 
Christos, şi ai condamnatii ori-que culti particulariii 
dată uneia din celle d6u& nature suptă pretexti quă 
accestii cultă sar adressă implicitii personei. 

Quumă sai pututii lăssă deră Biserica romană 

sd fiă târrită în errorile que sânt coprinse în cul- 

tulă special que dă ea ânimei lui lisus și corpului 
sei, euchavistică, 2 'Prebue observatii cu luare a minte 

qud s&rbătorea instituită întruni spiritii de reacțiune 

contra systemului lui Beronger este a nume sărbăto- 

rea Corpului lui Christos.  Accesta este qualificațiu- 
nea sa liturgică, după quumi se pote vede din /i- 

turgiaviulă romană; diversele numiri que sait dati 

accestei sărbători la unele naţiuni, fără a fi mai e- 
xacte în elle-6Gnsele, nu aiiă caracteriulă official allă 

celleia que ai fostă admissă în cărţile liturgice alle 

Bisericei Romei. 
Astădi quândă acceste cărţi sânti impuse în tâtă Bi- 

serica, occidentală, nu pâte quine-va râdică nequi-uă di- 

scusiune relativii de qualificaţiunea admissă pentru sărbă- 
torea lui Corpus Christi. Attâtiă de puginti uă pote qui- 

ne-va, râdică în Biserica romană înquâtii novatorii quari 

ai lucrată, în seculele alli XVII- le şi allii XVIII-le, 

sd facă a se admitte cultulii Sacrei-Ânime, se autori- 

sai de cultulă stabiliti şi privită, qua legitimii all 

corpului lui Christos. Dequă este legitimi de a dă 

uni cultă special corpului, este de assemenea legi- 

tim de a dă unulii și dnimei quarea este uă pante 

a corpului. 
Accesti raţionământii ad Pominem poteă, să astu- 

pe gura teologilori romani, quari se oppuneaii inno-
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vărei iesuitice a cultului Sacrai-Ânime; deră elli nu 
are nequi uă valore pentru catolicii addererați, ade- 
quă pentru acceia quari se ţină în doctrina primelori se- 
cule și quari condamnă de uă potrivă attâtă cultulă 
corpului lui Christos quâtă și accella allă dnimei sel- 
le, qua dâu& manifestaţiuni alle doctrinei nestoriane. 

Din serbătârea lui Corpus Christi ati eșșită di- 
verse alte rituri quari aăă finită prin a formă partea 
principală a cultului romanistii. Procesiunile şi Salu- 
tările Sântulă Mysterăii auă fosti formele celle mai 
solemne alle cultului, până în momentulă în quare 
elle aiiii cedatii locul la nesce devoţiuni mai noui şi 
mai conforme cu falsulii sentimentalismii desvoltatii 
de direcţiunea iesuitică. Astădi congregațianile Sân- 

tului Mysterii și Sântuli Mysteriti Gnsuși nu mai ai 
favorile poporului pietosti. Trebuesce accestui poporă 
lună alle Mariei, lună alle Sacrei- Ânime, lumă de pe- 
lerinagie.  Appariţiunile de la Salette și chiarii celle 
dela Lourdes rămână de nemica înaintea Margaritei- 
Mariei Alacoque și a pelerinagiului dela Paray-le- 
Monial. 

Cultulă Sacrei-Ânime, pusi mai ântâii în allă 
doile plană, în annuli liturgică, după alu lui Corpus 
Christi, au luată accumii ântâietatea. Cultulă lui Cor- 
pus Christi este dejă accumii Quamii b&trâioră, alhă 
Sacrei-Ânime este în virilitatea sa juvenilă, Deră, în 
Biserica romană, Quarea âncă se mai laudă quâte-uă- dată cu immutabilitatea sa în conservarea doctrinei revelate, nu iubesce nimenea, nemica attâta de multi pre quâti ceaa-que este noii și de currendi in- 
ventatii. 

Cu tote accestea, cultul lui Corpus Christi, să adoraţiunea specială adressată corpului lui Christos, 
este âncd una din dogmele necontestate alle Biseri-
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cei romane, şi uă probă evidentă, palpabilă, qnă ea 

aii rătecită din credință. 

Ea ati rătăcită în dâuă moduri, întâi pentru: qu5 

professcdă astii-felă nestorianismulă, quași prin cul- 

tul Sacrei- Anime; afforă de accâsta, pentru-qud aii 

materialisată, prin accestii cultă, ceaa-que trebuiă să 

conserve unii caracteriii de nematerialitate. 

In Biserica catolică orientală, se crede în pre- 

sența reală a lui lisus Christos în Eucharistiă, în îm- 
părtăşirea reală cu corpuli şi cu sângele lui Iisus 

Christos, supti symbolele pânei şi vinului sânţite; se 
veneredă pânea și vinulii sânţite, se conservă cu re- 

spectă pentru bolnavii quari dorescă să se împărtă- 

șescă (cu elle) mai înainte de a plecă în ceaa-l-altă 

lume; dâră ea nu au materialisată credința în realitate. 

Este de adjunsă de a admitte quă pânea și vi- 
nulă sânţite r&mâni, pentru sensurile nostre, aeceaa- 

que erati mai înainte de sânţire, pentru a nu căde în 

questiunile vidicule râdicate de materialistăi Eucha- 

vistiei, și în tote erorile quari sfântă consequința loră- 

Realitatea este mai de grabă compromissă de- 

quâti appărată prin exageraţiunile materialiste alle Bi- 

sericei romane.  Addevârulii catolicii se afflă întruni 

justă midlocii între acceste exageraţiuni materialiste 

şi între exageraţiunile disse spirituale alle calvinisti- 

lori. Accestea din urmă devină attâta de subtili în- 

quâtii excludii ori-que realitate chiarii spiritulă. Celle 

d'ântâii sântii attâta de ridicule înquâti faci din dog- 

ma presenţei reale uă impossibilitate, adequă, unii lu- 

cru pre attâta de nedemnii de Domnedeii prequâtii de 

neadmissibil de rațiunea omenescă. 

Ammănuntele în quari noi ami intrati aiii indi- 

cati doui currenţi în doctrina Bisericelori occidentali:
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E unulă quare adjunge la falsulă spiritualismă all lui 
Calvină; cella-l-altă la merialismulă romanii, 

Accesta din urmă este uă errâre cu attâta mai 
pericul6să, cu quâti ea face dogma presenţei reale ne- 
priimită de sănătsa rațiune. 

Noi amă expusi în que modii Biserica romană 
aii fostii condussă la uni materialismi contrarii ad 
devăratei noţiuni a Eucharistiei, şi quumi accestii ma- 
terialismi ai condussu-uă la nestorianismulă que lă- 
profess€lă dândă corpului eueharistiei alu lui Chri- 
stos uă adorațiune specială. 

Acceste două errori nu sântă negațiunea presen- 
ței reale, deră elle uă denaturedă întrattâta înquâtă 
este quine-va în dreptă de a dice qud Biserica roma- 
nă nu ai conservată addevărata noţiune a accestei 
presenţe reale, măcari quă professcdă aceestă dogmă 
forte explicită. Exageraţiunea, întruă doctrină, nu e- 
ste mai puginii pernicidsă dequâtii miciişorarea sa. Ad- 
devărulă catolică nu pote fi nequi augmentată, negui 
micăișorati, ellă trebue să remână accellaşi în tâte timpurile, și uă Biserică quare adauge unci dogme uă opiniune que nă denaturdă nu este mai pucină ere- tică, dequâtiă aceeaa Quare scade din dogmă uă parte 
essenţiale. 

După accestii principii, Biserica romană este e- retică în credinţa sa în presența reală, quaşi Calvină. 
D6quă accesta din urmă at exagerată spiritualismulă 
eucharistică pend la a distruge realitatea, Biserica ro- mană ati exagerată dogma presenţei reale în sensulă unui materialism neadmissibile, şi ai attribuită cor- pului și sângelui lui Christos, în Eucharistiă, ceaa-que nu pote conveni dequâtă pânei şi vinului, quari, du- PO sânțire, r&mânu Pentru sensurile n6stre, accelleaşi qua mai înainte de sânţire.
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După aceâstă noţiune generală a credinței Bise- 
ricei papali, noi avem s0 examinămii pre celle-l-alte 

errori alle scile relative la Eucharistiă. Elle sfântă 
numerâse, 

lia a rătăcitii (din credință): 1-iă cu privire la 
materia Mysteriului, adequă, în que privesce pânea 

quare trebue să fiă sânţită; allui 2-le în privința for- 
mei Mysteriului; adequd, în privința formulei de sân- 
țire; all 3-le în privința împărtăşirei sait abbătuti 
în trei moduri. [Ea nu împărtăşesce pre credincioși 

(lin acceaași pâne sânţită; refusă împărtăşirea copii- 

loră; nu conferesce împărtăşirea dequâtii suptii specia, 

pânei, adulțiloră, ba chiarii episcopilori și preuţilori 
quari nu slugesciă. All 4-le Ea sai abbătută per- 

mittândi de a se celebră liturgii private; allă 5-le în 

fine, ea aii făcută în riturile liturgiei, scâmbări quari 

-denaturedă spiritulă. 

Să expunemii acceste differite eresii, errori, scă 

înnouiră ilicite. 

In secululi allii XI-le, se mai ţinea âncd obice- 

iulă în Oceidinte de a sânţi vă singură pâne, de ună 

dimensiune în destullă de mare și quare serviă pen- 

tru împărtăşirea preutului şi a credincioşilori. Cardi- 

naluli Humbert attestaă accesta posirivii în 1054, în 

opera sa în favârea pânei azyme îndreptată contra pa- 

triarchului de Constantinopole Michael Cerulariii. Cu 

tote aecestea, cătră finitulii acceiluiași seculi, Bernard, 

preută din Constanţa, în notele selle assupra Chiro- 

toniei romanie, attestedă quă pânea eucharistică eră, 

vedussă, în timpulă sei, la mică proporţiuni. In secu- 

Jula alu XII-le, i se dedesse forma unei buccăți de 

monetă (1). In accellaşi seculii se făcură hostidre spe- 

(0) “Ermulp. Epise. Roff. Epistol. ad Lambert, ap. d'Aclheri, Spicil., T. 2.
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cial destinate credincioşiloră, quarii, de attunci, nu se 
mai împărtășiră din aceeaaşi pâne eu preutuli (1). 

La începuti, pânea cucharistieă de quare se ser- 
viă (Biserica) în Occidinte eră, qua în Oriinte, pâne 
ordinariă în quare se puneă alluati. Părintele Sir- 
mond, iesuitii, convine quă, în Oceidinte qua în Ori- 
inte, pânea, cu alluatii fă în usi în cursul primelorii 
n6u& secule; quă Biserica romană scâmbă, usulii an- 
tiquii, din finitali seculului allă IX-le până în prima 
jumătate a, cellui de all ună-spră-decele (2). 

Cardinalulă Bona (3) adoptă, opiniunea părintelui 
Sirmond. 

Părintele Mabillon emisse, este addevăratii uă o- 
piniune contrariă (4). Deră noi navemă de a interve- 
ni în aceâstă discusiune, şi constatăm numai qud ar- 
gumeniele părintelui Sirmond, acceptate de cardina- 
luli Bona aiiă fostii attâtă de pucini distrusse de sa- 
vantulă benedictină înguâtă teologii romani cei mai 
docţi se refugiară întrună systemă quare ar dă drep- 
tate ammândouorii opiniuniloră şi quare consiste întru 
a dice qud, în primele secule, se serviă, (Biserica) în 
modă indifferinte de pâne azymă sci de pâne cu al- 
luati (5). Ei adaugi quă nequi grecii nequi latinii mată 
drepti astăgi de a scâmbă obiceiului Bisericei loră (6). 

Accestă Systemi nu este învederati dequâti ună 
medlocii de a scăpă de faptuli, constatatii de Sirmond 
și de Bona și după quare Biserica romană, ar fi scâm- 

(ID Eodem saeculo (Duodecimo), breviores hostiae quas populu com- municanti distribuimus a dhiberi coeperunt. (Juenin. Com- ment. de Sacrament. Dissert., IV., C, 1. Art, TII, no. 4. (2) Sirmond de Azymo. 
(3) Bona. Rerun. Liturg. Lib. 1, C, 23. 
(4)  Mabill. Praefat. ad saecul. III. Bened. 
(5) Juenin. Comment. de Sacrament, Dissert., IV., C. 1. Art. q. g 5, no. 1. 

: 
(6) 1bia., s 3,
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batii, cu începere dela finitulă seculului allă IX-le, 
vechiulă obicei urati dintru începută de Biserica, 
universală. 

Addevăratiăi să fiă gud pânea azymă ar pote fi 

materia IEucharistiei ? 

Acesta este uă questiune quare aii fostii forte 
vită agitată, și ammânddu& opiniunile contradictorii 
au avută numeroși și energici appărători. Noi nu uă 

vomi discută şi Biserica nu sai pronunţiatii assupra, 

accestui punct. 'Lrebue cu tote accestea să facemii 

$0 se observe qud este uă mare difterinţă îutre pâ- 

nea azymă, așșă quumii este fabricată ea, spre es- 

semplu de Iudei, şi așșă quumi fă fără îndouidlă în 
Biserica romană la începutuli înnouirei, și între ac- 

ceaa quare este fabricată astădi. Accâsta din urmă, 

este ea 6re pâne, în accepțiunea usuală a cuvântului ? 

Nu, învederati. Este 6re de adjunsii qua, într'uă com- 

posițiune de făină şi de apă nesuppusă unei adde- 

vârate eoqueri, accâstă făină şi accâstă apă sd existe, 

pentru qua să numescă quine-va aceâstă composiţiune 
pâne? Uă pote quine-va susțin6; deră se pote susţi- 

6 şi contrariulii. De aceollea resultă quă este nesi- 

gură quă Biserica romană ar fi conservatii addevăra- 

ta materiă a mysteriului eucharistică, și qud sânţirea 

sa ar fi validă. 

Astii-felă ne pare gud trebue pusă astădi guestiu- 

nea între Biserica ostodoxă şi Biserica latină. Ea că- 

stigă necontestabil multă mai multă gravitate dequâtii 

în epoca în quare Biserica orientală încep so impute 

Bisericei latine quă se servesce cu pâne azymaă, pen- 

tru-qud accâstă pâne eră attunci adddvărată păne, mă- 

cari gqud nu conţineă alluată; în vreme que, In urmă 

modificațiuniloră la guari azyma au fostă suppusă, 

Biserica papală se servesce astădi, pentru celebrarea 

Eucharistiei, de uă materiă quare nu pote fi pâne.



-— 206 — . 

Întru ceaa-que se ține de forma mysteriului, du= 
po quumiă dică scholasticii Bisericei latine, adequd, 
de formula sânţirei, existe uă deosebire forte gravă 
între Bisericele de Oriinte şi între celle de Occidinte; 

Se crede, în Biserica latină, qu6 pânea şi vinulu 
sântii sânţite de preută în momentulă în quare ellă 
tace pomenire de instituirea mysteriului, şi în qeare 
repete, întrună modă istorică, cuvintele instituire: 
„Luaţi, mâncaţi, accesta este corpulă meii... Beţi din- 
iru accesta toţi, accesta este sângele meii...& 

Tote Bisericele orientali, fără excepţiune, cred 
quo sânțirea, nu are loci în momentulii în quare preu- 
tului istorisesue ceaa-que sai petrecuti la ultima ci- 
ună, qui quândă, după que aă invocat (chiămatii) pre 
Sântulă Duchi, preutulu li-râgă qua sd binecuvinte- 
de și s6 sânțescă darurile cu graţia sa cea toti-pu- 
ternică. 

Se pste quine-va îndout qu9 invocarea Sântului 
Duchă existe în realitate în Liturgia romană urma- 
tă astăgi de tâtă Biserica latină. Ea existea în multe 
liturgii vechi vecidentali, spre exemplu, în liturgia i- 
spaniolă sâi mozarabică: Ea existe âncă în lturgia 
scoțiană. Derd pote quine-va afârmă positivă qud ca, existe întruni modu equivalent în ragăciunile Cano- nului romani? noi credem qud se pote quine-va în- doui despre accâsta. Va fi dâă îndouilă în privin- fa validităței sânţirei în Biserica romană, toti quași în privinţa materiei mysteriului. Indouicla unu ar exi- te dequă ar fi absolută siguri quă Canonulă liturgi- ei nai sufferită nequi-uă modificaţiune dela secululi: allă VIII-le încâci. Deră este una qua accâsta abso- lută sigură (1)? Ună faptă siguri este qud vechiele: 
O PI (1) Este chiarii siguri quă ellii ai sufferită unii mare numără de modificațiuni în mai multe Bisezice. V. D. Martene, De antiq. Feel. Relib. Lip. 1, C. 4, art. 9. i i



1%
 

=— 207 — 

liturgii attribuite sântului Iacobă și sântului Cleinei- 
te allă Romei, conținii invocarea, cătră Sântalii Duchi, 
prequumi și a gântului Basiliă şi a sântului Ioan 
Chrysostomi. Pote quine-va crede qu5 vechia liturgiă 
vomană va fi făcută singură excepţiune în Biserică (1)? 

Este re. destullă de a gice, cu cea mai mare 
parte a teologilorii romani, quă Iisus Christos sânți 
prin cuvintele iustituirei? Noi nu ne tememă de auă 
spune qud aeccestii argumentă este ridiculă. isus 
Christos pronunţândă acceste cuvinte: „Accesta este 
corpulă mei... accesta este sângele meii...* nu le 
pronunțâ întruni modu istorică, qui întruni modii po- 
sitivă quari purtaii cu elle effectulii lori. Pote quine-, 

va affirmă quo Incrulă sar petrece toti așșă și cu 

preutulă ? | 
Părintele Lebrun (2) ai emissii unii systemii în- 

termediariă. Ellă affirmă gqud sânțirea se face cu pu- 

terea cuvântului instituirei, dârd adauge qud rugăciu- 
nea DBisericei este de assemenea necessariă pentru qua 

effectulă să se producă, și privesce qua formulă a 

sânţirei totă. rugăciunea Qauam oblationem. . . quarea 

ar coprinde de uă potrivă şi invocarea Sâutului 
Duchi. 

Assupra accestei questiuni, quași assupra questi- 
unei cu pânea lucharistică, se vede qu5 teologii 19 
mani cei mai gravi încercă 6re-quari megloce de con 
ciliare, spre a ascunde prequâti va fi possibile posi- 
țiunea neplăcută în quare Biserica lori sai pusi prin 
scâmbările selle continue. 

“) Be scie quă Sacramentariele Sântuleiă Gelasiu şi Sântului Gnego- 

riu-celli-Mare; nu ne sântii eunnoscute dequâtii prin manusoripio 

posteriori seculului aflii optale, și quiari at pututii i în emo 

te, qua attâtea altele monumente, de copist, Na be e unea 

d6rd afirmă qud chiămarea Sântului Puchii nu se aflat i 

sele dela începută. „6 

(9 Explication de la messe, t. 1. Part. 4, art. 6.
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Biserica romană aveă la începutii accellași obi- 
ceiă quași Biserica orientală în privinţa dimensiunei 
pânei sânţite. După quumi amiă stabilită mai susii, 
ea în secululi all XII-le sânți uă hostiă pentru pre- 
ută, și hostii mai mici pentru credincioși. Ea ai di- 
strussii astă-felă unulii din celle mai attingutore my 
sterie alle împărtăşirei.  Sântuli Paulă 'lă-indicasse 
prin acceste cuvinte: „Pocarulă binecuvântărei, que 
ami binecuvântatii, nu este elli împărtăşirea, cu sân- 
gele lui Christos? şi pânea que ami frântu, nu este 
ea împărtăşirea cu corpul Domnului ? Deşi numeroși, 
noi nu sântemă dequâtii uă singură pâne, dequâti uni 
singură corpă, noi toți quari ne împărtășimiă dint'uă 
pâne unică.“ (IL. Corint. X, 16, 17.) 

impărtăşirea dintrnă singură pâme encharistică 
este symbolulii unităţei cehrestiniloră quari nu forme- 
dă dequâti uni singuri corpi, în corpulă şi sângele 
lui Christos cu gquari ei se împărtăşescii. 

Prin iuvenţiunea hostidreloră pentru credincioși, 
Biserica romană aă nimicită unuli din celle mai at- 
tingutrie mysterie alle cumminecărei; ea ati conside- 
ratii qua neavenite cuvintele sântului Pauli quari ar- 
rettă attâtă de clau que importanță se daă, în tim- 
puli apostoliloră, împărtășirei dintruă pâne unică sân- 
țită; ea ai pusă la uă parte exemplulă lui Iisus Chri- 
stos chiară quare aii sânțitii uă singură buceată de 
pâne pre quarea uă distribui apostoliloră sei. 

Pote fi uă Biserică neimputabilă, quândă ea dis- 
preţuesce  asti-felt exemplulă lui lisus Christos, și 
unii obiceii primitivă suptii quare apostolii vedeaă 
unii attâtă de attingutoră şi attâti de profundă my- 
steriui ? 

| Noi nu hesitămă der de a uă spune qud Bise- 
ca romană sai făcută culpabilă, prin invenţiunea
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hostidrelorii pentru credincioși, de uă innovaţiune furie 
blamabile. | 

Ea sai făcuti de uă potrivă criminală, desfiin= 
ţândă împărtăşirea, copiilori. 

Quândi Bisericele occidentali, târrite în schismă, 
de papalitate, se separară de Oriintele catolici, elle 
perdură întru attâta simţuli chrestină, înguâtii teolo- 
gii lorii impatară Bisericelori orientali împărtăşirea, 
copiiloră qua unii abusă enormii. Protestanţii "şi-uniră 
clamorile lori cu alle Romanilori. Trebue să uă spu- 
nemiă qud ei erai mai interessați dequâti accestia, 
din urmă de a strigă în contra abusaului Oriintelui, 
quăqui ellii le distrugeă teoria împărtăşirei prin cre- 

dință cu corpuli şi sângele lui Christos. 
Usulă de a dă împărtăşirea copiiloră nu aă în: 

cetati, în Biserica romană,. deqguâti în secululă alu 

XII-le (1). Conciliuli dela Tridentă (2) recunnâsce an- 
tiquitatea accestui usă; nu îndrăsnesce să blamede. 

pre cei que li-observaii în bisericele în quari se va 

fi conservată âncă în secululii allă XVI-le. Numai 

decise quă împărtăşirea n'ar fi necessariă mântuirei 
copiilorii. 

In accestă decisiune quași în cea mai mare parte 
a accellora que aii mai datii, synodulă din Tridentii 

se aşședaă systematicii allăturea de questiune. Nu eră 

vorba de a decide dequă copiii botezați poteai fi mân- 

tuiţi, fără a fi priimită împărtăşirea, qui dEgud împăr= 

tăşirea le erâ necessariă pentru a desvoltă înti'Enșiă 

vița chrestină. Este incontestabile quă, considerată 

astu-felu, questiunea nu sufieriă difficultate, In Bise- 

  

() Recueil de jurisprudence, de Guy du Roussaud de Lacom: 

be, V. Communion. Renaudot, Perpetuită de la foi sur ies 

Sacraments. Cartea IL. C. C. 8 şi 9. 

(9) Cone. Trident. Sess. 21. C. 4. - 4
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vica occidentală primitivă se credeă qud împărtășirea 
er necessariă copiilorii în aecestă modi, şi ne este 
de adjunsii de a cită qua probe mărturirile multipli- 
cate alle sânțitului Augustină și alle sântului Inno- 
centiu ântâiă, episcopuli Romei (1). Synoduli din Tri- 
dentii ai înlăturatii dificultatea, nevoindă să blamede 
nequi vechia doctrină occidentală, nequi usulii que se 
stabilisse în Biserica romană de trei scă patru secu- 
le, de a lipsi pre copii de împărtăşire. 

Din secululi allă XIII-le, uni synodii din Bor- 
deaux opriă de a dă împărtășirea copiilorii, şi pre- 
scrieă, de a le dă în loculi ei la Pasci uă buceată 
de pâne binecuvântată (9). 

Oprirea formulată de synodulii din Bordeaux tre- 
cîi în restulă Bisericei romane. Protestanţii conser- 
vândii accâstă errâre romană, Bossuet le quereă mo- 

„tivulă, pentru-quă suprimerea împărtășirei pentru co- 
pii nu eră basată pre Scriptură, qui pre uă decisiune 
a Bisericei. „L ami întrebatii, dice elli (3), dequd AC- CESTU PRECEPTU: luaţi, mâncaj, și beţi dintru 
accesta toți, pre quare ei "'lă-credi attâti de univer- 
sal, nu privesce pre toți chrestinii? Dârd degud ellă 
privesce pre toţi chrestinii, quare lege ai exceptată 
pre prunci, quari fără îndouiclă stnti chrestini de 
vreme que siintiă botezați 2% 

Biserica, după Bossuet, aveă dreptulă să scâmbe 
usulă antiquă; deră quumi pote Biserica desființă uni 
Preceptă domnedeescă? Combătândii pre protestanți, 
episcopulii de Meaux biciuiă propria sa Biserică. Ar- 
(0) Vei Aug. De Peceat. Rem. Lib. II. C, 4; Sântulă Innocentiu lipist. 26 ad Synod. Milevit, 

(2) Coneil. Burdigal. ann. 1255. 
(5) „Bossuet, Trait6 de la Communion sons les deux especes, deux- iâme partie. Defense de la tradit : ion sur la communion sous une esptce, premicre partie. C. 5,



gumentulă seit ud hominem poteă fi buni contra pro= 
testanţiloră; deră que probedă elli contra, catolicilori 
orientali quari credă quă Biserica nu are dreptulă să 
desființedeunii preceptă domnegeesci? Deqguă Biserica 
catolică nu are accestă drepti, quumi uă Biserică par: 
ticulariă, quumii acceaa lă-ar ave que se numesce 
romană ? 

Renaudot, quare cunnosceă bine antiquitatea chre= 
stină şi doctrina Bisericeloră orientali, se râdică cu 
multă energiă contra teologilori moderni quati au 
socotită qua abusii împărtăşirea copiilori. „Acc6stă 
aceusațiune, dice ellă (1), cade assupra vechilorii pă- 
rinți ai timpurilori cellorii mai înfloritâre alle Bise- 
ricei.“ Eli adauge: „Nu pâte quine-va, fără a igno- 
ră cu totul vechia disciplină a Bisericei, să se în- 
donicscă qud ea nu aă fostă astii-felă prequumi uă 
găssimii âncd și astădi la Greci, la Syriani, Egypti= 
ani, Abyssini, la Armeni și la toţi chrestinii din Oris 
inte, de ori-que limbă și de ori-que sectă ară fi. Ac 
cesti consentimentiă general face să i se vâdă uni: 
versalitatea și antiquitatea, despre quari avemă ună 
mare numeri de probe.“ 

Renaudot prohegă forte bine, contra exageraţiu- 
nilorii Gre-quărorii teologi occidentali, quă orientalii 
altii remasii credincioşi vechiei discipline, administrândii 
împărtăşirea copiiloră; şi qud ei n'aiiă învățații nequi- 
quumă quăd ună copillă botezată nu sar mântui d6- 
quo nu se va fi împărtășitii. 

Deră doctulă orientalistă n'a îndrăsnitii să râ» 
dice questiunea preceptului divină allă împărtăşirei 
pentru toţi chrestinii fără deosebire. Eli voii să me- 

nagegde Biserica romană de quare ţine; pentru ac= 

(0) "Renaudot, Perpetuite de la foi sut les Saciaments, liv. Il. C, 
C. 8. şi 9, -
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cesta nu aii voitii să vedă degquâtii uă questiune de 

disciplină întruni usii quare se întemeicdă pre Cu- 
vântul Ensuși allă lui Domnegei. 

Attunci chiară guândă war fi accollea degquâti 
questiune de disciplină, ar pote gquine-va totuși între- 
bă cu que dreptii Biserica romană ai desființată uă 
regulă universale şi a quăreia origint se urcă posi- 
tivă până în timpurile apostolice. 

Deră lisus Christos ordonând, în modă general, 

tutoră disciplilorii sei, de a se împărtăşi, pote quine- 
va spune quăd Biserica romană observă accestă com- 
mandamenti, lipsindă de împărtăşire pre copii pând 
la etatea de gece stă doui-spră-dece anni? Ea nu a- 
re acceaași scusă qua protestanții, de vreme que ac- 
cestia nu credă în presența reală, nu credă dequâtii 
într'uă împărtăşire ideale, prin credința accelluia, qua- 
re se împărtășesce. După accestii systemii, cellu que 
se impărtăşesee trebue să sciă que face și să aibă 
credința subiectivă. Drd Biserica romană crede în 
effectulii produssi de mysteriii, în aftoră de disposi- 
iunile cellui que se împărtășesce; de priimesce cu 
vreduiciă ori eu nevredniciă mysteriuli, ellă se îm- 
părtășesce cu corpuli și sângele lui lisus Christos, 
pentru îndreptarea sa scă pentru condamnarea sa. 
Quumii pote quine-va, Quândii înveţă uă asseimnenea 
doctrină, să lipsescă pre suffietulii curată şi nevino- 
vată all copiilorii de împărtăşirea cu unii mysteriii 
quare. pote desvoltă de sigură înt'Ensulti spiritulă 
chrestini şi a "i-communică graţia ? 

| Se pâte dâră dice qud Biserica romană n'a pu- 
tută aboli împărtăşirea copiilorii fără a attentă la pro- 
pria sa doctrină assupra efticacităţei mysterieloră; f6- 
ră a attacă uă regulă universală şi apostolâscă a di- 
sciplinei Bisericei ; „fără a lipsi dela datoria cătră
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preceptulă divină alu împărtăşirei impusii tutori 
chrestiniloră. 

Culpabilitatea sa este dâră necontestabilă, şi in- - 

novaţiunea sa este contrariă sântei Seripture şi tradi- 

țiunei universale a Bisericei catolice. 

Ea suă făcută de assemenea culpabilă abolindă 

(desființându) împărtăşirea suptă celle două speşe a 
pânci şi a vinului. 

Pentru a appără innovaţiunea Bisericei romane 

assupra aceestui puneti, sai încereatii (unii) de a 
probă: l-ii qud accesta ar fi uă questiune de curată 

disciplină și qud Biserica ar fi putută modifică disci- 

plina sa assupra accestui punetă; allă 2-le quă sar 

împărtăși quine-va cu lisus Christos întregii, oră de ar 
priimi împărtăşirea suptii ammând6u5 spegele, ori de 

ar priimi-uă numai supti una singură; allu 3-le qud 

în Biserica primitivă, Sai dati quâte-uă-dată împăr- 

tăşirea supti uă spegiă, măcari qud erâ usii de a uă 

dă de ordinariă supt ammând6uă. 

Noi respundemă: 1-iă quă attunci chiarăi quândii 

ar fi vorba numai de disciplină, Biserica romană, qua- 

re nu este de quâti uă Biserică particulariă, nu aveă 

dreptului de a aboli uă regulă universală şi aposto- 

lescă a Bisericei catolice. 

Respundemiă allii douile, qud, cu tote quă se ad- 

mitte quă priimesce gquine-va pre [isus Christos în- 

tregii, quândă se împărtășesce supti una din celle 

dOu€ spegie, nu este pentru aceâsta, mai pucină ad- 

deve&ratii qud Iisus Christos aii stabilită „mysteriuli 

suptii ammând6uă spegele, quândă ai gissu tutori di- 

sciplilorii sei: Luaţi, mâncaţi... Beti dintru accesta, 

TOȚI. Nu se suppune deră preceptului divină, cellii 

que se împărtăşesce suptă uă singură spele. 

Respundemiă ali treile quă, attunci chiară quândă 

faptele que se adducii înainte ar fi sigure ȘI bine în-
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țellesse, elle nu ară constitui dequâtii excepţiuni le- 
gitimate de necesitate, şi nu ară face (alta) dequâti 
a confirmă regula generală urmată de tâtă Biserica. 

După que amii pusă asti-felă questiunea în modă 
general, să uă examinămă în ammănuntele selle. 

Eră la începută trei moduri de a priimi împăr- 
tășirea supti spegia vinului (1). Se sorbiă vinulă sân- 
țiti printruă ţâvă; seci se appropiaă potiriuli de bu- 
ze; scu în fine, se priimiă pânea sânţită îmmoiată în 
vinului sânţită. 

Accestii din urmă modă eră usitatii în toti Ori- 
intele. In Oceidinte se urmas accellași usi în mai mul- 
te biserice. Ali treile synodi din Braga (2), “lu-in- 
ferdisse, în vreme que ună synodi din "Tours (3) "li- 
prescrisse. Rațiunea que accestii synodii uă dă în 
sprijini, este qud preutulă quândii distribuesce împăr- 
tăşirea mar fi putută dice fără aceesta: Corpulă şi sângele Domnului so FUfiă utili. In secululă allă XII-le, usulu de a dă astă felu împărtăşirea devenis- 
se apprâpe general (4), şi eră privită qua forte buni, 
în aecestii sensă qud credincioşii se împărtăşaă astă- telă supti ammendu& spegele, fără să se expună de 
a versă vinulă sânţiti, după quumă accesta se întâm- plai adesea gquându se apropiaă potiriulă de buzele credincioşiloră. Cu tâte accestea se făcură protesta- țiuni contra accestui usii, quare nu fâ dequâtii tole- rati, mai alessi pentru copii şi bolnavi quari nu po- teaă priimi pânea sânţită fără a fi imbibată. 
A 

(1) D. Martene de Antig. Ecel. Rit. Lib. 1. 6, 4, art. 8, $ 13. (2) Coneil, Bracaren. III, can. 1. 
(3) Ap. Buren. Lib. 5. C.9. 
(4 Ernulph. Epist. ad Lambert. ap. D. D'acheri Spieileg. T. 3; Re- nandot, Perpetuită de Ia foi sur les Sacraments, Cartea VIII, C. 1 și urm, 

|
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Astii-felii eră âncă, in secululă alli XII-le, doctri- 
na în Biserica romană. , 

Curr6ndi după accâsta, usulii se stabili pugini. 
quâte pugină de a se distribui împărtăşirea, suptii sin- 
gura spegiă a pânei, și se supprimâ împărtășirea suptă. 
spegia vinului. Monachii din Cîteaux (Cistereium) fa- 
ră cei dântâiă quari uă supprimară official în adu- 
narea (chapitre) lori generală din 1261. Exemplul, 
lori fii urmată de întregă Biserica romană.  Pote-se 
justifică innovaţiunea sa? 

Cellii mai mare teologii alli Bisericei romane, 
Bossuet, aii tratati ex professo, contra protestanţiloră, 

despre împărtășirea supti ammându& specele. Acct- 
stă questiune, dice ellă (1), „nu are dequâtă uă dif- 

ficultate apparentă, quare se pote deslegă printruă 

practică constantă și perpetuă a Bisericei şi prin prin- 

cipie assupra quărora pretinșii reformaţi siintă de ac- 
cordii.“ 

Bossuet ar fi trebuiti să lărgescă questiunea. 
Deşi nu ave în vedere dequâtă pre pretinșiă refor- 

maţi, ellii sciă forte bine qud Biserica catolică, orien- 
tală eră de accordă cu dânşii assupra acceztui punctă, 
şi pre quarea nimenea nu uă poteă trată qua pre uă 

sectă protestantă. Derd să stămiă în termenii fixați de 

Bossuet şi să examinămii dequd ellă ai probati qud 

„practica și sentimentului Bisericei din primele secu- 

le“ ai fostii favorabili practicei şi sentimentului Bi- 

sericei romane actuale. 

Ellă affirmă quă „practica Bisericei din primele 

secule este quă se impărtăşiaii credincioşii suptii ună 

scă supti ammândâuă specele, foră qua s5 fi pretinsă 

quine-va vre-uă-dată quă lipsesce que-va împărtășirei, 

(1) "Bossuet, Tratatulii despre împărtăşirea suptii ammândouă spe- 

cele.
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qaândă se priimiă numai suptă uă singură speci.“ 
Que probă dă în sprijinulă accestei asserțiuni cele- 
bruli episcopit de Meaux? Pâte quine-va, dice ellă, 
din cuvintele sântului Luca şi alle sântului Pauli (1), 
să conchidă qud lisus Christos dede corpulii sei în 
decursulă cinei și sângele sei după cină. Corpulă şi 
sângele potii dâră sd fiă priimite separatii şi eftectulă 
que trebuiă să aibă priimirea corpului wai fostă sus- 
pendatii până quândă apostolii să priimescă și sângele. 

Noi vomă îndrăsni a dice, cu toti respectulă que 
professămi pentru marele Bossuet, quă accestii raţio- 
nământă este uă curată şicună. 

Noi nu contestămii nequi-quumiă qud Iisus Chri- 
stos n'a dati separată corpulă sei și sângele sei; 
quă priimirea corpului n'a fostă însogită de eftectultă 
mysteriului toti aşşă de bine quași priimirea sânge- 
lui. Nu este accâsta questiunea. Noi mavemii deră 
nequi-quumă de a intră în discusiunea textului sân- 
tului Luca pentru a sei dEquă corpul fă datii în de- 
cursul cinei şi sângele după cină; pentru a sei dc- quă particula se în textulii sântului Paulă equivaleqă . 
cu particula și, după Qquumă uă pretindes, contra lui Bos- 
suct, ministrulă Jurieu. Noi punemi questiunea într'ună 
inodă multă mai simplu, și îutrebămii: Tisus-Christos in- stituitu-ai  mysteriulii stă supti spegia pânei şi suptă 
spegia vinului? Iisus Christos, quândă ai dati corpulă 
Beii, dissaii cell cătră apostolii sei, şi în persona loră 
cotră totă Biserica: Îmaţi, mâncaţi, accesta este cor- Pulă me? Dissu-aă ellă, quândi ai dati sângele 
seii, Bei dintru accesta Ti OȚI, accesta este sângele 
meă, all legii cellei nGu€, etc., ete? Nu pâte quine- va 85 r&spundă dequâtă affimmativii la, acceste dduă 

E PRI NN . 
(1) Lue. AXII, 20; Paul. 1 Corinth. XI, 3,
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questiuni. Noi dintracecâsta conchidemii quă, pentru 

qua să rămână quine-va credinciosii assedemântului 

lui Iisus Christos, trebue să se împărtăşescă cu cor- 

pulă seit suptii spegia pânei, și cu sângele seii supti 

specia vinului. Cu que dreptă pote unii teologi pre- 

tinde quă împărtășirea cu corpulă este de adjunsii, 

quâudii Iisus Christos au stabilită împărtăşirea cu 

sângele? Cu que dreptă decide elli qud mysteriulă 

este completă, quândă nu se îndeplinesce dequâtă pre 

jumătate din ceaa-que aă stabilită lisus Christos? Cu 

que drepti decide elli qus5 se împărtășesce quine-va 

cu corpulă și cu sângele, împărtăşindu-se suptă uă 

singură spegiă, quândii Iisus Christos au stabilită două, 

una pentru corpulă sei și alta pentru sângele sei? 

Bossuet şi cei-l-alţi teologi romani quari impută 

attâti de viii protestanțilori principiul loră de in- 

terpretaţiune arbitrariă a Scripturelori, nu le dai ei 

exemplu despre uă assemenea interpretare? Iisus Chri- 

stos stabilesce împărtăşirea suptă două spege, și teo- 

Jogii interpretedă Seriptusa în accesti sensii quo una 

singură este de adjunsă mysteriului. Cu que drepti 

după accâsta impută ei protestanţilori quă nu vedăi 

corpulă şi sângele eucharistice deguâti uă simplă fi- 

gură şi ună symboli? Interpretândii astu-felă cuvin- 

tele lui lisus Christos, ei ati cell puginii de a ad- 

duce înainte cuvântulă quă Seriptura trebue să fă a- 

desea interpretată aşșâ; în vreme que teologii romani 

nu recurgii la uă interpretaţiune symbolică, şi negă 

uă parte essenţială, clară și positivă a textului ev- 

angelici. 

Mysteriuli întraddeveri se compune din două. 

părți, distincte este addevăratii, deră unite într'unii ac- 

cellaşi mysteriă: împărtăşirea cu corpulă şi împărtă- 

şirea cu. sângele: Luaţi, mâncaţi... „ Beţă dintru ac=
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cesta TOȚI; și accesti cuventii toți nu este ellă clară 
și positivă? Este re possibil de a 'lă-interpretă într'- 
ună modă mystică, allegoricii ? Dequd teologii romani 
respundiă. afirmativă, ei autoristdă tote interpretaţiu- 
nile allegorice alle protestanţilori. lisus Christos ati 
distinsă împărtășirea cu corpulii de împărtășirea cu 
sângele; ellă aii instituită şi pre una și pre alta qua 
parte integrantă a mysteriului.  Acceste două puncte 
sântii de uă evidență nevincibilă. Cu que drepti deră 
ai decisii Biserica romană qud împărtăşirea cu sân- 
gele nu este uă parte integrantă a mysteriului? Cu 
que dreptă pretinde ea quă nu se pote quine-va îm- 
părtăși cu corpulă fără a se împărtăşi cu sângele? 
Attunci quândii accesta ar fi addevăratii, este dre pen- 
tru accâsta mai puginii siguri qud Iisus Christos ati 
distins dduă împărtășită, qud ai stabilită dou spe- 
gie? Cu quâtă Bossuet insiste în acceaa quă Iisus 
Christos aii lăssatii intervalii între celle dâu& părți in- 
tegranți alle mysteriului, cu attâti mai multă probs- 
dă quă lisus Christos le au distinsii, şi quă Biserica 
romană are greșștlă quă reunesce dupla împărtăşire 
cu corpul și cu sângele supti unica spegiă a pânei, 
desemnată, exclusivă de Iisus Christos numai pentru 
împărtășirea cu singurii corpuli. 

Este evidinte quă instituind separată împărtă- 
şirea cu corpul Și împărtăşirea cu sângele, isus 
Christos ati voiti să perpetuede memoria morţei selle, 
a sacrificiului sei cellui sângeros: corpul mortii de 
uă parte, sângele vărsatii de alta. A administră my- 
steriulă supt uă singură spegiă este der a 'i-distru- 
ge economia lui cea dumnedeescă. 

Addevăratii să fii quă, în Biserica primitivă, sai 
dată împărtăşirea, indifferent suptă una sâii suptă am- mend6uă spegele? Bossuet uă affirmă şi dă qua pro-
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be: împărtășirea bolnavilorii; a copiilori; împărtăşi- 
rea casnică, quândi credincioșii adduceaă eucharistia 
pentru a se împărtăși în casele lori; şi chiară îm- 
părtăşirea publică și solennă. 

Acceste probe sântă elle solide? 

Noi susținemă quă nu sântă.  Bossuet pretinde 

qud nu se împărtășiă bolnavii dequâtii suptă specia 

pânei. Intru aceâsta elli dă qua probă istoria bătrâ- 

nului Serapion, istoriă raportată de sântulii Dionysiii 

allă Alexandriei. Accestă bătrână fiindă apprâpe de 

mOrte, preutuli "i-trămisse printrunăi copillă uă părti- 

cea de eucharistiă, recommandândă accestui copilliă 

de a uă pune în apă şi a 1 dă drumul în gura bol- 
navului. Acesta, după Bossuet, probedă quă nu eră 

vorba dequâtii despre împărtăşirea supti specia pânci. 

In Biserica orientală, se împărtășesce și astădi 
încă bolnavii în moduliă indicată de sântuli Diony- 

sii allă Alexandriei. Pentru accesta 'i-face ea să se 

împărtășescă numai supti spegia pânei? Nu, qudqui 

pânea sânţită reservată pentru bolnavi este imbibată 

de vinul sânţiti, quare s'aii uscată cu pânea, quare 

este de dânsa nedespărţită, şi quare se priimesce în 

accelluși timpii cu pânea. 

Fără îndouiclă, după quumi observă Bossuet, nu 

Sar pot€ reservă spegia vinului separati; derd elli 

este forte bine conservatii cu pânea. Este vorba deră 

de a se sei dequd datina actuală a Bisericei orienta- 

le vine din seculele primare, s6ă dequd ea saă sta- 

bilită mai în urmă.  Bossuet trebuiă so se pronunțe 

pentru accâstă din urmă opiniune, spre a 'şă-dă drep- 

tate; deră pre que probă sai sprijiniti ellu? Ell af- 

firmă qud mai alessii în secululi allă Vil-le sai i- 

vită idea de a uni pânea și vinul sânţite. Promitte, 

în mai multe locuri alle tratatului seii de a probă ac-
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cestii faptii; accumuldă contra greciloră, pre quart 
i-numesce schismatici, expressiunile celle mai neplă- 
cute și forte nedemne de uni bărbatiă attâtă de di- 

„stinsă prin geniului seă. Ar fi fostă de preferită sd 
de€ puri și simplu proba qud Orientalii nu ammeste- 
cai vinulă sânţitii cu pânea sânţită pentru reserva eu- 
chavistică, mai înainte de secululă ali VII-le. Dc- 
ră, accâstă probă, Bossuet n'ati datu-uă şi nequi nu 
poteă să uă dec. Presuppunâudă quă în secululă allă 
VIl-le, să, prequumiă dice ellă aiurea, dupo schisma 
loră, Sar găssi prima menţiune despre aceâsta, trebui- 
va de acci să se conchidă Qud usuli sai stabilită la 
acedstă epocă? Attunci Bossuet ar merită imputarea 
que uă face ellii protestanților, quarii, dice ellă (1), 
„pună originea unui lucru în locul în quare ei 'și- 
înkypuescă quă ai găssiti prima menţiune despre 
densulă.« 

Este uni faptă sigură qud, în Biserica orienta- 
15, nu se dă împărtăşirea nequi-uă-dată suptă uă sin- 
gură spegiă. Ori-que ar dice Bossuet, nu se celebre- 
dă liturgia Celloră mai înainte sânţite, în decursulii 
păressimei, dequâti cu pâne sânţită, îmbibată de vi- 
nulă sânțiti şi preparată dominica pentru dillele s&p- 
temânei în quari accâstă liturgiă trebue să se cele- 
brege. Preutuli și credincioşii nu se împărtăşesc de- 
quâtă cu accestă pâne sânțită astă-felii preparată. Co- 
piii nu se împărtăşesci numai suptă specia vinului, 
după quumi elli âncă uă affirmă, qui suptă specia 
vinului înquare se afflă părticelle din pâne sânțită. 

Usulă oriental se stabilt în Oecidinte după quumă 
ami stabiliti mai susi, şi cei 'ântâiă quari "iă-re- 
commandară, giceaii quă accestă modă de împărtăşire 

  

(ID) Defeuse de Ja tradition sur la Communion sous une seule esps- ce. Ch. 36,
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correspundeă mai Dbiue cuvintelori pronunţate de pre- 

utii quândă dă împărtăşirea: Corpulă și sângele Dom- 
nului, etc. 

Bossuet are unii raționamenti cu totulă oppusi 

raționamentului accestorii vechi teologi. Eli pretin- 

de gqud nu se împărtăşesce quine-va supti ammân- 

dou& spegiele de îndată que vinului sânţită sai uscati 
în pânea sânţită. Ellă voiesce qua s6 bec quine-va 

în realitate, pentru a se împărtăși în realitate suptă 

specia vinului. 'Trebue să mărturisimii quă accâstă 

opiniune este forte nedenmnă de unii teologii attâtă de 

distinsă, şi cuvintele de quari ellii se servesce în mai 

multe rânduri facă s6 se vedă până la que puneti 

prejudiciuli şi spiritului de partită poti quâte-uă-dată 

să orbâscă chiarii pre ună bărbatii de genii. 

Pre acctstă manieră de a vede a lui Bossuet 

Vaii împărtăşitu-uă toți teologii vecidentali. Renaudot, 

quare cunnosceă multi mai bine dequâti Bossuet Bi- 

serica orientală şi litargiele selle, convine quă se îm- 

părtăşesce quine-va cu addevăratiă suptii ammândouă 

spegiele, quândii priimesce pânea sânţită moiată în vi- 

nulă sâuţitii.  Accestii usii, urmată în toti Oriintele, 

este de siguri anterior synodului dela Efesi, dice 

Renaudot (1), pentru quă Nestorianii quari se despăr- 

țiră attuncă de Biserică, ai accellași usii, prequumii 

și toți chrestinii orientali, Syriani, Etiopiani, Armeni. 

Se cred de assemenea, în Occidinte, qnă aecesti 

modii de împărtășire nu văttămaă nequi-gquumi pre- 

ceptuli împărtăşirei supti ammândâu& spegiele, pre- 

quumiă ami vădutii. Opiniunea lui Bossuet nu este 

der5 conformă nequi cu doctrina Bisericei din Oriinte 

nequi cu acceaa a vechei Biserice occidentale. 

(3) “Perpetuită de la foi sur les sacrementă, liv. VIII.
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Noi voioși admittemi qud se împărtăşesce quine- 
va cu lisus Christos întreg, quândi se împărtăşesce 
suptii uă speşiă; deră faptele addusse înainte în fa- 
vOrea accestei împărtăşiri nu voră probă în favârea 
accestei împărtășiri dequâti dEquă se va stabili, sei 
qud pânea sânțită nu eră imbibată de vinuli sânțiti, 
s6ii gquă părticelle din pânea sânţită nu erai în vi- nulă sânțită. In quâtă vreme nu se va fi probatii acceste 
d6u5 puncte, nu va pot€ quine-va să conchidă nemi- 
ca din împărtășirea copfiloră, a bolnaviloră, din îm- părtășirea, prin case, scă din Gre-quari fapte în guari împărtăşirea solennă nu se daâ, din causa necessită- fei, după tote regulele ordinarie. 

Aftră de acesta, chiaru de ar av€ quine-va să citedle nesquari excepțiuni, totuşi totii nu se va pro- bă prin acceaa qud Biserica, romană m'aă căleati com- mandamentulă lui Domnegeii, și waă abolit ună usit apostolică - conservată de Ensăși Biserica romană pâ- nd în secululă ali XII-le. N'ai dissi Iisus Chri- stos vorbind despre sângele sei suptii spegia vinu- lui: „Bei dintru accesta TOȚI?: Cu que drepti qi- ce Biserica romană, credincioşii nu se voră împărtăşi dintr'Ensulă ; numai preuţii quari vori celebră liturgia, se vor împărtăși eu dânsulu? Potes, quine-va s5 sta- bilescă uă regulă mai oppusă dequâtii accesta unui preceptă formal ali lui Lisus Christos ? Pentru a legitimă, actul stă, teologii sei aiăti re- cursii la, sofisme. Ei dicii, cu Bossuet, și mai pucini bine dequâtă eri: Impărtăşinda-se cu corpuli, se îm- Părtășesce quine-va cu sângele; vechia Biserică, ait practicată, în certe împregiurări, împărtăşirea separa- tă. Deră prin acceste d6uă asserțiuni, se scâmbă questiunea şi nu se respunde la addevărata obiecţiu- ne. Acestă obiecţiune consiste în acedsta : Iisus



Christos a stabilită pentru toţi împărtăşirea suptii 
ammând6u& spegele; Ellu dintr'aceâstă împărtășire ati 
făcută uă datoriă pentru toţi disciplii sei. Nu pote dâră 

quine-va s6 supprime una din spegie, fOră a contraveni 

preceptului domnedeesci. 

A contestă sensulii accestui preceptii, este a se 
aventură în interpretaţiunile fantasiste alle sântei Serip- 
ture; este a lăpădă regula catolică a tradiţiunei a- 

postolice şi universală; este a încetă de a fi catolică. 
în addevăratulă înţellessti allă cuvântului; este a în- 

locui săn&tosa doctrină printr'unii systemii. 
Dâqud Bossuet, cu totii geniulă sei, nai putută 

appără în realitate Biserica romană, quine (una qua 

ace€sta) ună va pote întreprinde? 'Trebue dâră s0 re- 
cunnoscemii qud aceâstă Biserică ati călcati unii pre- 

ceptii divină abolindă împărtăşirea suptii ammând6u€ 
speciele; qud ea au pusă ună systemi omenesci în 

în locul addevărului catolicii pre quare 'lă-respectas- 

se în decurs de unii-spră-dece secule. 

Pentru a completă ceaa-que amii dissi assupra 

împărtăşirei suptii amm6nd6uă spegiele, nu va fi inutile 

de a examină tesele părintelui Perrone assupra ac- 

cestui subiectii. Se consideră astădi, în Biserica ro- 

mană, accestii iesuită qua unuli dintre marii teologi, 

şi pote cellă mai mare ai accestei Biserice. Operele 

selle ati deră uă forte mare importanţă, de nu în el- 

le-ânsele, cellă puginii qua expressiune a doctrinei 

Bisericei romane actuale. 

Perrone (1) affirmă ântâii qud „nequi (vre) unii 

preceptii ali lui Domnedeii, nequi necessitatea mân- 

zirei, nu querii quă toţi şi fiă-quare dintre credincio- 

şii lui Christos trebue să priimescă și pre uă speşie 

(1) Permone, tratatulii de Eucharistiă. Pars. Î, C. 3, prop. î-
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și pre alta alle pre-sântului mysteriii allă Fucharisti- 
ei.“ Noi ami tradussi textual. Ell probedă acetstă 
tes& cu autoritatea synodului dela Tridentă quare Qi- 
ce anatema accellora quari crediă într'altiă felă. Ac- 
cestă anatemă nu probâdă nemica şi nu înspăimântă 
pre aceceia quari nu priveseii synodulii dela 'Tridenti 
qua ecumenică. Proba nu este bună dequâtă pentru 
romanisti, quară wati trebuință de densa, pentru-quă 
ei nu contestedă doctrina Bisericei loră. 

Nequi-ună preceptă divină nu existe, dice părin- 
tele Perrone, privitor la împărtăşirea suptii ammândouă 
spegiele. Proba, este quă Biserica maii vădutiă nequi- 
uă-dată ună assemenea preceptiă în textele evangeli- 
ce relative la Eucharistiă, 

Teologuli iesuitii sprijinesce aceâstă din urmă 
asserțiune: 1-ii pre împărtăşirea bolnavilori; allă 2-le 
pre împărtăşirea copiilor; alu 3-le pre împărtășirea 
cea prin case practicată de credincioşii quari addu- 
ceai Fucharistia în casele lorii, în vremea persecu- 
țiuniloră; all 4-le pre împărtăşirea publică chiarii 
in 0re-qnari occasiuni. 

In sprijinulă fiă-quăreia din acceste asserţiuni, 
părintele Perrone ciredă unele din faptele relatate de 
Bossuet în Tratatul seă despre împărtășirea suptă 
ammândout speciele. 

Noi la accestea ami respunsii mai susă, și re- petimă qu5 vinulă sânţitii eră totă de-una unită cu pânea sânțită, în împărtășire; prin urmare, cellii que se împărtăşiă se împărtășiă, totă-de-una suptă ammân- dou& spegiele. Nu este necessariă de a be din po- tiriă, pentru a se împărtăşi suptă specia vinului. Teo- logii romani uă presuppunii totă-de-una pentru trebu- ţa Causei loră. In guâtă vreme nu vorii fi demonstrată quo usulă actual altă Bisericei orientale în privința
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unirci celloră două specie nu ai existatii în seculele 
primare, ci nemica nu vorii fi probatii în favârea, te- 
sei lori.  Renaudot, preguumă ami vădută-uă mai 
susii, convine quă accestă usă este anterior synodu- 
lui dela Efesti. Dequă ellă eră în vigore din începu- 
tul seculului allă V-le, şi dequd nu i se pote indică 
originea, nu pote crede quine-va, qud ellă vine din 
secululă 1-iii, din epoca apostolescă ? 

Pentru a scăpă de cuvintele attâti de formali 
pre quari lisus Christos le pronunţă quândă dede cu- 
pa discipliloră sei: Bezi dintru. accesta toți, Perrone 
pretinte quă acceste cuvinte nu ară privi deguâtii pre 
acceia quari ari fi de faciă, sâi numai pre preuţii 
quari ară ofâciă, Dequă cuvintele lui lisus Christos, 
relative la spegia vinului ati accestii sensti restrinsi, 
pentru-que accellea que se raportă la specia pânei: - 
Luaţi, mâncaţi, arii av6 unii sensii general? Invede- 
ratii Iisus Christos. se adressaă, accellorași persone și 
în accellaşi modă; cuvintele relative la spegia vinu- 
nului ati chiară ună que-va mai formal și mai po: 
sitivă: Beţă dintru accesta TOŢI. Dequă cestea din 
urmă nu coprindă ună preceptă pentru toţi chrestinii, 
cu attâtă mai multă nu conţinii celle dântâiă, prin 

urmare împărtăşirea nu este obligatoriă pentru ere: 
dincioși. 

Cu tote accestea teologii romani admittii precep= 
tulă împărtăşirei. Ei sântă derd în contradicţiune cu 
ei Eușişi; (ba) que-va mai multă, ei applică cuvinte: 
lorii Scripturei metoda de interpretațiune admissă de 
protestanți, măcari quă condamnă aecestă metodă. 
„Se vede. de accollea până unde pote târri (pre 

quine-va) appărarea unei doctrine relle, și gymnasti- 
ca scholastică la guare se dedă părintele Perrone nu 
va pote clătină raţionământulă nostru și doctrina Bi- 
sericei catolice orientali pre quarea noi uă appărâmii. 

[2]
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Este forte evidinte qud Iisus Christos nu se a 
dressaă. dequâti apostolilorii sei; qud lorii le ordonaă 
de a face ceaa-que făcusse ellii; ders, în persona loră 

ellă se adressaă cotră tâtă Biserica sa, quarea, tre- 

buiă, cu preuţii, sd offerescă sacrificiulă nesângerosii, 
şi, eu dânșii, sd priimescă pânea și vinulă sânțite. 

Săvârşirea Eucharistiei este uă operă collectivă a Bi- 
sericei, și Gnsăși liturgia romană confirmă acestă 
doctrină, pentru-qud acţiunea credincioşilorii este acei 
unită cu acţiunea preutului officiante, în celebrarea sa- 
crificiului. 

Pervone nu pote contestă quă practica generală 
a Bisericei nu e favorabilă împărtăşirei supt ammân. 
două spegiele, și qud Părinţii nat învăţati necessi- 
tatea, împărtășirei suptii specia vinului, d&rd ellii cre- 
de qud.se scapă de tâte textele prin megloculă unei 
distincţiuni scholastice: Părinţii, dice ellă, n'aii vor- 
bită de preceptuliă divin allă împărtăşirei supti spe- 
cia vinului deguâtii întrună modă largă, şi nau într- 
ună modă vigurosă; €i mau avută în vedere ună 
precepti propriă dissă. Ellă nu voiesce sd înțellegă 
expressiunile dequâtă întruni senst largii (late sumpto) 
Și nu înt'ună, sens, strictă. Dequă sântuli Gelasii, 
episcopulii Romei, decide, contra Manicheiloriă, quă 

„trebue să se împărtășescă quine-va suptă ammând6uă 
spegiele, sâii să nu se (mai) împărtăşeseă de-locii, ac- 
cesta, dice părintele Perrone, nu privesce deguâtiă pre- 
Manichei quari aveati orrâre pentru vină. - 

Cu așșă frumose raționamente, se pote quine-va 
scăpă de tote doctrinele, de tâte textele, de tote le- 
gile, de tdtă istoria. Teologulii iesuiti dinti'acecsta 
nu conchide mai pugină, cu aplombă, quă preceptulii 
divină ali împărtăşirei suptii spegia vinului neexi-



— 227 — 

stendii, Biserica romană n'aii greșșiti de aii suprimatii= 
uă pentru juste rațiuni (1). 

Synodulă dela 'Tridentii ai lovitii cu anatema, pre 
acceia quari arii dice qud ea s'aii înșellatii și quă 
wai avutii juste resâne de a lucră quumă ati făcuti. 

Deră fiindă-qud uă anatemă pre nedreptii arruncată se 

reîntornă la autorii sei, noi ne permittemiă de a exa- 

mină astele raţiuni que părintele Perrone ai citati, 

după synodulă dela 'Tridentă, în sprijinul supprimă= . 

vrei cupei pentru credincioși şi pentru preuţii guari nu 
officicdă. 'Teolvgulă iesuitii iea mai ântâiii precauţiu= 

nile selle și affirmă qud Biserica nare negui-quumii 

(datoria) de a ne face cunnoscute raţiunile selle, și 
quă datoria nâstră este de a uă ascultă foră a rațio- 
năâ. Noi vomii respunde quă Biserica romană nu este 

Biserica, qui uă Biserică particulariă, quare nu se p6= 

te flattă qud este infallibilă și quure nu are dreptulii 

prin urmare laaisedă uă suppunere absolută. Vomii 

(mai) respunde âncă qud episcopii synodului dela 

Pridentă nu formaii nequi chiari Biserica romană, 

qui uă adunare de teologi mitraţi, diseutândă fără 

luare a. minte, şi adesea întruni modă scandalosi, 

şi foră a se preoceupă de singura questiune que a: 

veaii de resolvitii pentru a fi ecourile Bisericelorii 

lorii respective: Quare ai fostă credința totă-de-und, 

credută, totă-desuna transmissă? Respundândă la ac-. 

câstă questiune de faptă, episcopii se identifică cu 

Biserica, întregă şi sfinti interpreţii ci. Discutândă, ci 

nu sfinti dequâtii teologi mai multii s6i mai pucină 

învăţaţi, şi Biserica nu are nemica de ammestecii în 

discusiunile scă divagaţiunile lori. | 

Părintele Perrone nu are măcari ideă nequi de: 

spre addevârata constituţiune a Bisericei, nequi de= 

"CQ) Perone, trat. de Eucharist. Pars. 1, C. 3, prop. 5 

| . 5%
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spre infallibilitatea sa, nequi despre natura decisiuni- 
lori ecumenice. 

SO venimă la justele raţiuni que at motivatii 
supprimerea împărtășirei supti spegia vinului. 

Cea dântâiă, este temerea de a nu se vărsă vi- 
nulă sânţită, mai alesst quândi mulţimea celloriă que 
se împărtășesci este mare. 

Acestă temere poteă motivă uă modificaţiune în 
distribuirea vinului sânţită, drd nu supprimerea îm- 
părtășirei. In unele Biserice occidentali, quumi ami 
observată mai susii, se admissesse practica, orientală, 
quare consiste întru a administră împreună pânea, și 
vinulii sânţite, pentru a înlătura inconvenientulă sem- nalată.  Accâstă modificaţiune poteă fi legitimă ad- missă de tâtă Biserica occidentală. Sar fi evitată cu kypulă accesta inconvenientulu fără a aboli ună pre- 
ceptă divină. 

A d6ua rațiune: desgustuli scă repugnanţa u- nora dea be dintruntă accellași potiriă după alții, scu de a se servi de acceaași țevă si altă medlocă de 
sugere. 

Pentru que să nu se supprime împărtăşirea suptii 
spegia pânei, pentru-quă preutulii quare pune hostia (pânea sânţită) pre limbă pote ave degetele murdare? (1) In Biserica romană se poteă modifică modulă de a dă împărtăşirea, dequă megloculă ordinariă aveă in- 
PNI II 

(1)  Casult nu este chimerieă, o, de ar fi numai attâta! Noi amit cunnoscutii pre unii superior de seminariă quare 'Şi-udaâ dege- tele cu saliva sa pentru a luă eu mai multă înlesnire din arto- foriă hostia que trebuii 5 uă pună pre limba cellui que se îm- Părtăşii. Aceestii procedeii ne desgustaă forte. Ună mare nu- merii de preuţi romani tvagit tabacăi, chiară înainte de liturgiă, quâte-uă-dată chiară în slujbă fiinaă. Degetele loră aiiii pre dân- sele urmările lui, Alţii în mare numără sântă murdari natural- minte. Așșă deră, pentru que nu se abolesce împărtăşirea suptă specia pânei în Biserica romană?



— 229 — 

conveniente, în urmarea scâmbărei moraliloră (moravu- 
rilorii) şi a datenelorii; deră nu se poteă, pentru nes- 
que inconveniente exteriori, să uă supprime. 

A treia rațiune: extrema difficultate de a con- 
servă vinulă sânţită, mai alessii în țărrele calde. 

Biserica orientală nu conservă Eucharistia, supt 
specia vinului în stare liquidă, ceaa-que este impos- 
sibile în ori-que ţârră; qui ea uă conservă imbibândă 
pânea sânțită que trebue să fiă conservată cu picătu- 
re din vinului sânţită. Cu modul accesta pânea şi 
vinulii se conservă tempii forte îndelungatii. Este ad- 
devărată quă accestii medlocii ar fi difficile de între- 
buințatii în Biserica romană, unde pânea sânțită 6n- 
săşi nu se pote conservă dequâtii în decursul unui 
tempiă forte limitată; d6rd nu trebuiă mai ântâiă să 

scâmbe pânea que trebuiă să servescă la sânţire, şi 

vă ar fi putută conservă, unită cu vinul sânțită în 
decursulă unui timpă indefinită. 

A patra rațiune: difficultatea, în unele ţări, de 
a 'şi-procură vinulă. 

In unele ţărri, nu 'şi-procură quine-va cu înlesnire 
pânea, nequi chiară grâulă pentru a fabrică azymele 

romane. Dequă raţiunea este bună pentru vină pentru que 

n'ar fi ea bună şi pentru pâne? In decursii de două-spră- 
(dece secule 'şi-ai procuratii quine-va cu înlesnire pâ- 

nea și vinulii în tâte ţărrele pentru sânţirea Eucha- 

ristiei, pentru que nu şi le ar fi potutii procură din 

secnlulă allă XIII-le înedce toti quaşi mai înainte? 

In dillele n6stre, accestă rațiune, quare n'aă fostii 

nequi-uă-dată bună, aă deveniti ridiculă. | 

A quinquea rațiune: constituțiunea uneori perso- 

ne quari aiă vinulă în orrbre. 

Scâmbatu-saii 6re natura omenescă din secululă 

allă XIII-le încâce? 'Trebue, pentru unii casă parti-
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eularii quare nu se va presintă pote de două ori într'- 
ună seculii, să se abolâscă unii preceptă divină, uă 
disciplină apostelescă? Accella pentru quare împărtă- 
pirea este impossibilă, nu este oblegatii a. se împăr- 
tăşi. Pentru quă împărtășirea chiară suptii spegia pâ- 
nei este impossibilă în unele împregiurări, trebui-va 
50 se desființede absoluti ? 

A ş6ssea rațiune: spontaneitatea cu quare ere- 
dincioșii aăă renunțată la potiriă în momentul abo- 
lițiunei, adequd, în decursuli seculeloră alu XII-le și 
alli XIII-le. 

Acestă spontaneitate aii fostă astii-felă înquâtii 
aboliţiunea împărtășirei suptă spegia vinului aă fostă 

„occasiune de conflicte numerâse, de lupte sângerâse, 
quari aiă finită prin a râdică  Bisericei romane Ju- 
m&tatea adherenţilorii sei, cu tâte adjutâriele que ea 
obţină dela principi pentru a arde şi a măcellări pre 
cei-que făceaii opposițiune. 

Trebue să nege quine-va;, orbitii de spiritulă de 
partită, t6tă istoria Bisericei romane, din secululă allă 
XII-le până într'altă XVII-le, pentru qua s6 îndrăs- 
nescă de a vorbi de aceâstă pretinsă spontaneitate. 

A şcptea rațiune: audacia exeticilori quari atit 
îndrăsnită să accuse Biserica qud nu cunnosce stii 

„Qud dispreţicdă legile lui Christos. 

„_ Astii-felu, pentru-quă, în sinuli Biserieei romane, 
bărbaţi s'aiă râdicată quari Imară apptrarea texteloră 
forte clare alle Seripturei, şi a practicei Bisericei pri- 
mitive, accâstă Biserică au găssiti întracceaa unii mo- 
tivă de a perseveră în innovaţiunile seile, de a a- 
runcă epitetul de eretică appărătorilorii Bisericei pri- 
mitive, de a călcă în picidre sânta Scriptură, şi disci- 
plina apostolescă,! |
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Trebue să citescă uă assemenea asserţiune într- 

uni autore qua părintele Perrone, pentru a crede qud, 

în Biserica romană, aii îndrăsnitii quine-va să uă ad- 

ducă înainte. 

După que ami examinată celle șepre motive ad- 
dusse înainte de accesti teologă în favorea desfiinţă- 
rei împărtăşirei suptă ammândou& spegiele, pote unii 

omii de bunii simță admitte qus va fi avută Biserica 
romană umbra (măcari) unei addevărate raţiuni pen- 

tru a decretă accestă aboliţiune? Ea vu ai lucrati, 
întraecâstă împregiurare, qua întrattâtea altele, de- 

quâti supt influența spiritului de innouire que uă 

possede și uă dirige, de quândii ea saii separatii de 

Biserica primitivă, catolică și apostolescă. 

Ami expusii celle trei errori alle Bisericei roma- 

ne assupra împărtăşirei. Accuma, ne remâne de a 

probă quă ea s'aii abbătutii (greșşesce) permittendii 

de a se celebră liturgii private; şi qud ui introdussii 

în riturile liturgiei scâmbări quari X-denatur6gă spi- 

ritul. 

In privința liturgielorii private, uni canonistii. ro- 

mani (1), se exprime astă-felă: „Ușuli liturgielorii 

fără cântare (adequă citite în șioptă numai de preutii= 

messes basses) n'aii începutii dequâti în secululi all 

IX-le. Nu eră în accea vreme dequâti uă biserică pu- 

plică sci parochială în fiă-quare orașă în quare se 

celebraă, liturgia publică numită de attunci parochială.“ 

Este destullii de a 'și-arruncă quine-va uă cău- 

tătură de ochii preste tote liturgiele foră deosebire, 

pentru a se convinge qud ori-que liturgiă trebuiă sd 

fiă publică, şi gissă cu voce înaltă, pentru- jud tote 

acceste liturgie nu sântă, pentru qua să dicemii așsâ» 

(1) Guy du Rousseaud de Lacombe, Recueil de jurisprundenee, Vo. 

Messe. .
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deduâti uni dialogi între celebrătoriă, diaconi ȘI as- 
sistenţi. 

Sântuli Iustin în a doua Apologiă a sa, nu 
menționtdă dequâtă liturgia de dumineca, la quarea 
luaă parte toti credincioşii. Deră din secululă alu IV -le, 
sântulă Epifaniii priviă qua pre uă datenă apostolescă 
datina de a se celebră liturgia de trei ori pre s&ptă-- 
mână: domineea, mercuria, și vineria. Tertulliani, în 
cartea sa Despre rugăciune, menţionedă de asseme- 
mea pre acceste trei dille de liturgiă. Cu tâte aece- 
stea, în unele biserice, se celebras, liturgia sâmbăta 
şi în Gre-quari sărbători de alle martyrilorii, după 
quumii ne încredințedă sântulă Basiliă (Epist. 289 ad Caesar. Patric.). Bisericele Alexandrici și a Romei condamnaii usulii de a se celebra liturgia sâmbăta, şi se ţineaă de usuli primitivă allu celloră trei dille pre septemână (1), Âncă, după istoriculă Socrate, Biserica Alexandriei nu permitteă mercurile şi vinerile, dequâtii reuviuni în quari se citiă și se commentaă sântele Scripture. : Liturgia accolio nu se va fi celebrată de- quâtă dominiea. Sântalii Innocenţiii, episcopulă Romei (Epist. ad Decent.), condamnă liturgia de sâmbăta, ba chiară, după uniă interpreți, şi pre cea de vineri, * Este addevărată qud, în Sacramentariele (Molit- venicele) sântului Gelasiă și sântului Gregorii cell Mare, se afflă, liturgii pentru sâmbita. Drd acceste collecțiuni ati trecută prin mânele monachiloră co- pisti din evulă meţiii pentru a adjunge până la noi. Adequă elle aă sufterită modificațiuni, după timpulă în quare au fostă copiate. Este cu Sacramentariele ac- cestea totii așșă quaşi cu Cheronicele orientali în quari monachiă (occidentali) copisti interealaă tradițiunile Bisericeloră ori m6năstireloră din Occidinte. 
aa 

(D)  Socrat. His. ec]. Lib. V.Cc 22, 84.
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Cu tâtă regula în general urmată a cclloră trei 
dille liturgice, se celebraă, în unele biserice, uă litur- 
giă în tote dillele, scă în unele gille determinate (1). 

Der5, în Oecidinte, se stabili de timpuriu usuliă 
pentru fiă-quare preutii de a celebră în tâte dillele. 
Accestii usii datedă din secululă ali X-le. In cur- 
rendă nu se mai mulţănniră cu uă liturgiă, și fiă-qua- 
re preuti cclebraă attâtea de multe înquâtii în secu- 
lulă allă XI-le, se simţi nevoia a ă-opri de a cele- 
bră mai multe de trei (2). Este forte evidinte quă toc- 

mai pentru cuvântul mulţimei liturgielorii, trebuiă sd 

se stabilescă usului de a le celebră în şioptă şi quâtiă 
se pote de răpede. E 

Astii-feli ai fostă originea liturgieloră foră cân- 

tave (adequă disse în şioptă) scă private quari auii 
vemasii în usii în Biserica romană. 

Biserica orientală aii conservată usulă primitivi 

allă unei singure messe să liturgii publice şi cân- 

tate, în duminecele, și mereurele și vinerile fiă: quă- 

rei stptămâni. Ea autorisedă de assemenea uă liturgiă 
la unele sărbători, sc pentru deosebite res6ne, și în 
celle-l-alte dille alle sept&mânei. | 

Ea ai remasii astiă-feliă în spiritulă primitivi; to- 

tă liturgia trebuindii să fiă celebrată de preuti de 

obşte cu credincioşii, și fiindă compusă din rugăciuni 

recitate alternativă de preutii, diaconii și credincioși, 

cu voce înaltă. 

Biserica romană, din contra, ai părăsitii addevă- 

ratuli spirită alli liturgiei, prin usuli liturgielorii în 

şioptă să private. Liturgia devine asti-teli uă ru- 

găciune particulariă. Papa Alexandru allii II-le încer- 

(9) D. Martene, De antiq. Ecel. Rit. Lib. 1, C. 2. Art. 3. 

(3) Ibid. |



— 284 — 

câ să restabilescă vechia disciplină decretândii (1) qna 
fiă-qnare preuti so na cânte deqnâtii uă liturgiă pre 
Qi, dâr6 abusuli persistă și usulă actual, este qu5 
fiă-quare preuti nu mai recitedă dequâtă?uă Jiturgiă 
în șioptă pre fiă-quare Qi, aftoră de diua Nascerei 
Domnului în quare recitâdă trei. 

Accestiă usii datedă, din secululă ali XIII-le (2). 
Unii lucru demnii de observată, este qud, în epoca în 
quare preutulă celebraă, mai multe liturgii, ellii eră oble- 
ati s6 scâmbe altarulă pentru fiă-quare liturgiă (3). 

Biserica orientală nu permitte de a se celebră 
liturgia de d6u& ori într'uă di pre accellaşi altarii. 
Biserica romană pădiă vechia regulă, chiari și după 
que ai abolită pre altele nu mai puginti antique și 
respectabile. Deră astădi, ea lassă libertatea de a dice, 
pre accellași altară, attâtea liturgii quâte voiesce 
quine-va. 

Pote quine-va gice quă tâte scâmbările Quari s'aiiă 
operatii în Biserica romană suntii nevinovate, şi quă 
ea nu sai făcută criminal permitt6udu-le ? 

S0 lăssămi qud uă liturgiă în şioptă nu pote fi 
în realitate considerată qua uă liturgiă (4), sâă serzi- 
țiă publică, appoi nequi nu pote quine-va să uă cele- 
bregde fără a se pune în opposițiune cu spiritulă Bi- 
sericei primitive, şi fără a expune pre preutii de a 
căd€ într'uă rutină sacrilege. Nu este que-va rari de 
DON 

() Ap. Gratian., De Conseerat. Dist. 1. 
(2) D. Martâne loc. cit. 
(8) D. Martâne loc. cil. 
(1) Numele -accesta de liturgiă era în usii la începutulă seculului 

allă patrule pentru a desemnă, messa (oceidentaliloră.). (Euseb. De Vit. Constant. lib. IV.) Accâsta este destullii de a dice qud se ureaă și mai susăi. P. Lebrun (Ceromonies de la messe init.) al greșșitii deră de aii affirmatăi quă Grecii nu se serviaii de accestii cuvântă dequâtă de ună: miiă patru sute anni. Ellă eră în usii în aecâstă epocă.
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a vede preuţi recitântii rugăciunile liturgiei cu uă ra- 

piditate scandalosă, fără spiriti de credință, şi numai 

pentru a căstigă emolumintele allipite de recitarea rugă- 

ciuniloriă.  Accestii abusii detestabile resultă necessa- 

riaminte din oblegaţiunea impusă preutului de a servi 

liturgia în fiă-quare di fără a fi ţinutii s6 observe ri- 

turile cultului publică. 

Nu se pote €răşi consideră qua licite numerse- 

le scâmbări que Biserica romană ai făcută în rituri- 

le liturgiei.  Vechiele liturgie există âncă; elle suntit 

cunnoscute şi conservate de diversele Biserice orien- 

tali; nu are quine-va dequâti s6 le compare cu litur- 

gia romană actuală pentru a se informă assupra mo- 

dificaţiunilorii allă quăroră obieetii ai fostii liturgia. 

romană (1). Nu pâte quine-va studiă pre Părinţii Bi- 

sericei occidentale primitive fără de a se convinge 

quă, în timpulă lori, liturgia occidentală eră apprope 

acceaași qua liturgia, Bisericei din Oriinte. Differința 

nu eră dequâti în ammânunte quari nu modificaii 

nequi-quumi economia generală a riturilorii. 

Astădi, quândii vede quine-va celebrându-se litur- 

gia orientală, quarea ail remasi așșa quumi eră în 

seculele primare, şi quândii vede appoi celebrându-se 

liturgia romană, W-este impossibile de a afflă între el- 

le vre-un raporti. Cu tote accestea, quândi appro- 

fundegă accestă din urmă liturgiă şi -studi€dă tote 

riturile, pote regăssi acceaa-que ea aii conservatii qua 

primitivă, şi cunnsce astii-feli numergsele modifica- 

ţiuni que ai făcută în vechiele rituri. 

Amă eșşi din subiectulii nostru de ne-am întin- 

de assupra probeloră que ami pote dă. în sprijinul 

cell pugină în parte, în 
(1). Acceste modificaţiuni, suntii indicate, ginii în part 

a vechieloră rituri alle 
marea operă a părintelui Martene assupr 

Biserieci.
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considerațiunilorii que precedă, Nequi-uni omu, fiă . 
quâtă de puginii instruită, nu pote contestă modifica- 
țiunile que sântii indicate, chiarii de cotră serietorii 
liturgisti ai Bisericei romane. De altă parte, este de 
adjunsă, pentru a le înţellege importanța, de a appro- 
piă liturgia romană de idea fundamentală a liturgiei. 
Accâstă ideă ai fostă de a represintă vicţa întrâgă, 
și sacrificiuli Mântuitoriului. Deră, pote quine-va să 
VEJă ună tabloi exactă Și expressivii allii accestei vi- 
ețe şi all accestui sacrificii în riturile romane actu- 

_ali? In vechiele liturgie, tâte ammânuntele concurră 
întru a exprime perfectă și completă preceptulă ex- 
primatu de Iisus Christos în acceste cuvinte: Facejă 
accâsta întru pomenirea mea. Liturgia primitivă este 
derd qua uă dramă mysterisă în quare Christos ap- 
pare în marile circumstanţe alle vieţei selle pămân- 
tesci, dela nascerea până la înălțarea şi împărăţia sa 
cea viăcinică de a deepta Tatălui sei, 

Liturgia romană, modificată, ciuntită, remânuită, 
în miie de moduri de uă miiă de anni înedei, expri- 
mă ea idea fundamentală a addevăratei liturgie cato- lice? Este destullii să vedi celebrăndu-se uă liturgiă 
în şioptă de unii preută assistatii de ună copillă, din coră pentru qua să respundi negativă, 

Observândiă, chiară pre urma, liturgistiloră oeci- dentali variaţiunile actului cellui mai importantă ală cultului chrestină, nu pote quine-va dequâtii să se în- spăimânte de patima nebună de innovațiuni que pos- sede pre Biserica, romană dela separațiuuea sa de Biserica catolică. Acceaa-que te frappâdă âncă citindii pre accesti liturgisti, este truda que ei 'și-daii pentru a explică unele ceremonie a Quărorii rațiune de a fi chiară la începută nu se înţellege. Explicaţiunile que ei dai facu parte une-ori din cea maj înaltă fantasiă
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mystică. Dequd ei ari fi approfundati mai multă pre 
liturgistii orientali, ară fi înţellessi qud acoeste cere- 
monie, quari accollo există âneă şi astădi, se presin- 
tă la dânşii în addevărata lori semnificaţiune ; și qud 
dequd elle sfântă neînsemnate sii apprope neînsem- 
nate, în Biserica romană, cuvântulă pentru acesta e- 
ste în lăpedarea sâă modificarea rituriloră pre quari 
acceste ceremonie trebuiaii să le representede stă să 
le însogescă, 

Cu privire la liturgiă, Biserica romană maii fostii 

credinci6să dequâtii în conservarea limbei latine. D&- 

TO, şi întru accâsta ea âncă saii depărtată de spiri- 

tul Bisericei primitive. Credincioșii trebuindă să ie€ 
uă parte largă la rituri și rugăciuni, urmegdă dintr”- 

accesta qud liturgia trebue să se celebrede, de nu în 
limbă usuală, cellă puginii în limbă înţellegăciosă. 
Astă-feli fiă-quare popori avândi limba sa propriă, 

ati possedată totii-de-una liturgia în aceâstă limbă. La, 

începută ati fostă dou& limbe principali în Biserică: 
grâca şi latina. Latinii celebrai. în latinesce, și Gre- 
cii în grecesce.  Astii-feli, în coloniele grecesci din 
sudul Galliei, se celebraă âncă liturgia în grecesce 

în secululă allă VI-le. Cu quâti poporele disse Bar- 

bare îmbrăceişară chrestinismuli, cu attâtii se tradus- 

se pentru dânşii liturgia şi sânta Scriptură. Limba 

latină ne mai fiindi vorbită în nequi uă parte, ar fi 

trebuitii să dispară din liturgiă. Dâro Roma, în loci 

de a imită pre Biserica primitivă, affectegă de a uă 

contradice. Ea deră aii decisii qua, în tote biserice- 

le occidentali, să se celebrede în latinesce, cu tote qud 

credincioşii nu înţelegi de-locii accestă limbă, și 

chiarii preuţii uă înţellegă pucint. | 

Poporulii astii-felă este isolatii de preutii, Şi nu 

mai pâtc luâ la sacrificii partea que i se cuvine.



> 

— 938 — 

Lucru de mirare! întruni lucru antiquiă pre qua- 
re Biserica romană voiesce absolutii să lu-conserve 
foră a li-modifică, ea se depărtedă attâta de multi 
de spiritulă Bisericei primitive, prin acestă conser- 
vațiune, quași prin înnouirile selle. Acedsta este de- 
stullă pentru qua să dicemii qud Spiritulă lui Domne- 
dei aii părăsitu-uă, şi qud ea nu mai este negqui- 
quumii addevărata Biserică a lui Christoa. 

  

III. 

PENITENȚA 
  

După doctrina Bisericei romane, ori-quare my- 
serii este compusă din dâuă elemente essenţiali: ma- 
teria și forma (1). Materia, este elementulă sensibile ; 
forma, cuvântul que determină sensulă applicaţiunei 
elementului sensibile, şi 'lă-constituesce mysteriă. 

In mysteriulă penitenței, materia, după doctrina 
romană, arii fi păccatele, și forma, absoluţiunea, (des- 
legarea) preutului (2). Affâră de elementele essenţiali, 
penitenţa ar mai av6 âncă trei părți integranți şi es- 
senţiali:  contriţiunea, (căinţă pentru p&ccate), măr- 

“turisirea și satisfacţiunea (3). | 
Aceâstă, seholastică nu este nequi-quumii exactă. 

Peceatuli, quare este reuli, nu pote fi materia unui 
mysteriă, adequă, a unui actă religiosă que commu- 
nică (cui-va) graţia. Nu pote quine-va consideră qua 
fiindă allă essenței mysteriului dequâtă păecatulă măr- 
turisitii cu spirită de pocăință, adequă, mărturisirea, în- 

(0) Gatechism. aq. Paroch., part. II, $ 14. 
(2) Ibid. De sacrament. poenit., $$ 17 ad 23, 
(5) Ibid,, s 38..



— 239 — 

sogită de contriţiune.  Accestă mărturisire făcută cu 
sdrobire de ânimă este cu addevăratiă actulă exterior 
quare, cu deslegarea preutului, constituesce mysteri- 

ulă penitenţei.  Contriţiunea, s6ii sdrobirea de âni- 

„mă, este uă parte integrantă a mărturisirei; quăqui, fă- 

ră accestă sdrobire de ânimă, mărturisirea n'ar fi nequi- 

quumiă unii acti religiosi şi nar pote fi prin urma- 

re unii elementi sacramental. 

Proba, este qud dequă mărturisirea este uă simplă 

narrare a pâceatului, şi nu este însogită de sdrobire de 
ânimă, deslegarea preutului este inutilă, adequd quă 

mysteriuli este de nullă effecti. | 
Quâtii despre satisfacţiune, ea nu pote fi uă par- 

te integrantă a mysteriului, pentru-qud ea nu este de- 

quâtii uă penalitate que vine în urma (subsequentă) 

mysteriului priimită. | 

Biserica romană mai pututii drd consacră uă 

assemenea teologiă sofistică, foră a dă despre myste- 

riulii penitenţei uă ideă fârte erronată (1). În general, 

teolegiele şi catechismele Bisericei romane aiiii acceptati 

acceste erori şi înveţă quă mysteriulă penitenţei este 

compusii din patru părţi: mărturisirea, contriţiunea, 

absoluţiunea şi satisfacţiunea. Accestă teoriă este 0p- 

pusă săn&tâsei noţiuni de Sacramentă scii Mysteriiă, 

quare nu este dequâtii unii actii exterior sântificati 

prin rugăciune. , 

Pentru a prasentă uă noţiune exactă a mysteriu- 

lui penitenţei, este destulli de a dice: quă accesta, e- 

ste mărturisirea pă&ccatelorii făcută cu sdrobire de âni- 

mă și priimită în numele lui Domnedeii de preutii, 

quare, în numele lui Domnedei, dă deslegarea. î 

D&5 Biserica romană ai commissă, cu privire 

la penitenţă, errori multi mai grave dequâtii nenoro- 

cita sa scholastică. Ea ai denaturatii mărturisirea
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pend accollo înquâti aii făcută dintr'ânsa unt lucru 
immoral; sai înșellată în privinţa contriţiunei sci a 

„sdrobirei-de-ânimă reducându-uă la uă jumătate sdro- 
bire-de-ânimă pre quare ea ai numitu-uă attrițiune. 
Prin urmare ea dă absoluţiunei (deslegărei) preutului 
unii caracteriă pre absolută, quași quândă ea n'ar fi sim- 
plu ratificarea exteridră a. iertărei aceordate de Dom- 
negeii penitintelui, în vederea bunelorii selle disposi- 
țiuni. In fine, ea s'a înșellati assupra satisfacțiunei, 
ori denaturândă faptele de pocăință que p&ccătosulă 
pocăitoră trebue să 'şi-impună, ori înlocuindu-le prin 
pretinse indulgenţe, quari ară produce effectulii lori 
chiară în vicța, viitoriă. 

SO expunemiă acceste diverse errori. 
Mărturisirea, la, începutul christianismului în ge- 

mere se făceă în publică, şi episcopulă, după que des- 
legaă pre credinciosi, X-impuneă penitențe publice 
proporţionate cu păceatele accusate. Noi nu vomii exami- 
nă deguă mărturisirea eră totă-de-una publică; dequd ea 
nu eră obligatoriă deguâtă numai pentru acceia quari 
commissesse gressele de notorietate publică. Noi nu 
facemii ună tratată de mărturisire. Va, fi de adjunsi 
derd de a face să se observe quo mărturisirea eră, 
mai alessii înfăgişată qna uă recunnâscere de culpa- 
bilitate şi qua uă probă de căire. Astă-felu este ea 
âncd și astădi considerată în Biserica catolică orien- 
tală. Pentru aecâsta accâstă Biserică i-au conservati, 
întru quâtii circumstările şi moralile (moravurile) aiiii 
permissii-uă, caracteriuli set de publicitate ; şi ea ţi- 
ne mai multii la umila recunnâscere de culpabilitate 
cu căință, dequâtă la detalliele greșșcleloră commisse. 

Biserica romană saă depărtată de acceste regu- 
le alle antiquităţei chrestine făcândă. din mărturisire 
ună actă pentru qua să dicemiă așșă clandestină, quare
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ge săvârșesce în secretul -unui felă de cufigrii ni 
miti confessional; que-va mai multă, ea dă attâta im- 
portanță detaliielorii greşșeleloră, înquâtii mărturisirea 
aii devenită unii interrogatoriii inquisitorial, unde princi- 
piele moralei și cuviinţelorii sânti absolut date la -parte. 

Pentru a se convinge quine-va despre accâsta, 
i-este de adjunsi să citâscă unele opere în general 
privite, în Biserica romană, qua conducutori siguri 
pentru duchovnici, și operele de teologiă gissă mora- 
46, quare ar merită mai bine titlul de immorală. Noi 
nu vomi trămitte pre guine-va nequi-quumă la ope- 
rele Escobariloră, Busembaumiloră, la alle altor ca- 
suisti scă la alle apologistului lori Păr. Pirot, pen- 
tru a expune deplorabila stare a moralei que se ur- 
medă în confessionale; nu vomă appellă la Sanchez 
pentru a probă qud duchovnicii romanisti nu trebue 
sd se dec înappoi dinaintea detallieloră infame, quari 
ară înspăimântă şi ari face să roșşescă pre bărbaţii 
cei mai desfrânaţi. Să citescă quine-va numai teolo- 
gia lui Alfonsă de Liguorio, canonisati de curtea din 
Roma, și accâstă lectură %-va fi de adjunsă pentru 
qua să fiă pre deplină informată assupra casuisticei 
şi assupra questionarieloră pentru usulă duchovnici= 
lori. Teologia pretinsă morală a lui Liguorio este pu: 
să în mânele tineriloră teologi din seminarie; cardi- 
nalulii Gousset se făcâ propagatorulii ei official în 
Francia. Episcopii şi professorii de seminarie se de= 
clară pre fagiă părtinitorii ei; acceia quari uă critică 

sântii attâtă de rari și aftâtă de râu notaţi, înquâti 
addeveraţii romanisti ari fi ispitiţi de a face dintu'ân- 
şii nesque jansenisti, adequd, în cugetarea loră, cei 
mai periculoși eretici que voră fi existatii vre uă da- 
tă. Prin canonisarea autorelui, Roma ai luati doctri= 
na lui suptii protecţiunea sa, şi aii declarată qud ea 
mar găssi într”'ânsa nemica de “imputati. 

16
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Se pâte dârd consideră teologia dissă morală a 
lui Liguorio, qua expressiuneu cea mai exactă a doctri- 
dei romane actuale, în ceaa-que privesce morala. 

Dero, să deschidă quine-va accestă teologiă, şi, 
dela primele pagine, se va convinge qud ea nu este 
dequâtă resumatulii doctrinei casuistilorii. Accesti teo- 
logi immorali sântă într'ensa citați penă la saturare, 
qua attâtea autorităţi respectabili pre quari preutuli 
se pote sprijini pentru a luă uă decisiune consciin- 
țidsă. Se exaltâdă într'ânsa probabilismuli, adequă 
systemulă în virtutea quăruia ună opiniune simplu pro- 
babilă pote fi urmată în conseiinţă, în concurrență cu 
nă altă opiniune mai probabilă şi mai sigură. Que se 
înţellege printruă opiniune probabilă? Acceaa quare 
se întemeicdă pre părerea unui doctore gravă ? Şi que 
este ună doctore gravă? Celti d'ântâiă casuistă que 
ți-esse înainte; Liguorio citedă pre cei mai discredi- 
taţi qua pre attâţia doctori gravi în sprijinulă tese- 
loră selle. Astii-felă, este de adjunsii să aibă în par- 
fea sa părerea lui Sanchez, spre exemplu, sc a lui 
Escobar, pentru qua duchovniculii să potă lucră con- 
sciințiosi, ehiară quândi doctori mai gravi, foră a 
exceptă pre părinţii Biserieci, arii susțină uă opiniu- 
ne contrariă, 

În que scopi ai făcută casuistii, adequd iesui- 
ţii, nomenclatura tutoră greșseleloriă possibili, și a tu- 
tori cireumstărilori pre quari imaginaţiunile celle mai 
fecunde şi celle mai immorali le ati potută înventă? 
Fi-va aceâsta în scopului de a face sd se practice vir- 
tutea cu mai multă severitate? Intenţiunea lori ai fostă 
cu totulă alta. Fi aut voită mai ântâiă sd stabilescă 
unii vastă systemi de inquisiţiune; să cunnâscă în 
fondă, nu numaj prin greşgelele commisse, dâră și 
prin împregiurările loră, gradulă de immoralitate, dis-



posiţiunile celle mai intime aile accellora, pre quati "i-mărturisiai, alle accellora, quari voră fi fostă com= plici ai greșşelei, alle accellora chiară quari voră fi fostii victime. Printr'aveeaa, ei sciă ceaa-que poti fa- ce întră împregiurare dată, şi de le este avantagi- osii de a se servi de penitenţii loră, utilisândă viţie: le loră.  Intw'accestii din urmă casii, ei se arrettă în în privința loră de uă toleranță immorală, pre quare uă faci să trâcă dreptă dragoste părintescă. Peniten- ţii quari le sântă devotați poti să se dec la immo- > ralități; Părinţii au totă-de-una bune resâne de a %- deslegă. Preguâtă iesuitalu este de severii, sar pote dice feroce, cătră aceella pre quare unu 'lă-pte privi dua pre uni adeptă și pre quare nu pote speră quă lă-va căstigă, pre attâtă este de blândii, de mierosii, pentru accella pre guare lii-pote dirige după placul sei. În mânele selle, confessiunea au devenită unt meglociă de coriupţiune, uă sc6lă de immoralitate, unt instrumentă pentru a “i-stabili tyrannia sa assupra 
consciințeloră, şi chiar pentru a se tace stăpâni pre- 
ste averea, altuia. | 

Celle-l-alte congregaţiuni ecclesiastice quari se prăsescii cu prisos în Biserica romană, sfâinti afflia- 
te iesuițiloră, nu sânt dequâtă forme diverse alle companiei lui Loyola, s6ă, cellă puginii, ară imitatii spiritulă seă și tendințele selle. 

Restulă clerului romanii ai fostii corruptă abprâpe iotă de spiritulu congreganisti ; quăqui congieganistii stintă quari “li înv&ţă teologia, quari preşedă în seminarie, quari predică retragerile ecclesiastice. Fiă-quare duchov= nici face în micii acceaa-que congregațiunile facii în ma- 
“re. Pentru preută, quaşi pentru iesuită, mărturisirea, 
este uă inquisiţiune; elli spioncdă printr'ânsa, pre pa- 
rochianii sei; şi se servesce de dânsa pr6 adesea 

16%
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pentru a satisface curiositatea sa immorală scii ap- 
plecările selle roșșundse. Questiunile selle indiserete 
sfintă ună scandal pentru suffletele drepte gquari se 

depărtedă pucini quâte puginii de confessional; copiii 
Enşiși dai, în accestii cufferă de corrupţiune, preste 
idei pre quari nu li le dedesse âncă neqiui-quumii des- 

voltarea etăţei. 

- Dequă unii preuți găsseseii în mărturisire ocea- 

siunea de a 'şi-satisface immoralitatea lorii, alţii eredă 
qud 'și-îndeplinescii uă datoriă de consciință adres- 
sândi penitenţilorii questiuni quari faeă ună singulară 

effectii în gura pioșilorii celibatari, închinaţi unei în- 

frânăvi perpetue, și quari mari trebuf să sciă așșă 
multe de accestea. 

Quumiă deră aiiii învăţatii ei attâtea la semina- 
rii ? Causa este quă, nu numai li sai dată în mâni 
teologia immorală a lui Liguorio, deră li sau făcută 

și unii cursă special de immoralităţile assupra guă- 
rora vorii ave să questionede pre penitenţii loră. Ac- 
cesti cursii este numită diaconales, pentru qud ellă 
se face unorii tineri de ddu&-deci șido ui de anni quară 
aiiii priimită chirotonia de diaconă. Li se dă în mână 

ună mică volumii compusă ad-hoc. Aceella de quare 
se ţinii mai în general ai fostă compusi de M. Bou- 

vier, vechii episcopii de Mans (1). 
Ne vomă pădi cu totulu dea intră în detalliuliă 

questiuniloră tratate în accesti felă de opere. Este 
vorba de greșștle allă quărora chrestinii nequi nu- 
mele nu trebue să le pronunţe, după sântului Pauli. 
In Biserica romană, se erede quă trebue, nu numai 
sd le numâscă, deră âncă să facă dintr'ânsele unii în- 
vățământii special. 
a 

(1) Se numii. nă-dată, în seminarie, aceâstă operă a episcopului de: 
Mans: Poreelluşulii.Monseniorelui Bouvier. Ier- 
taţi-mă& pentru accestii detailiii caracteristici.
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Nar trebui să se crdă, quă tâte accestea nu potii fi 
privite dequâtă qua ună abusi, și qud Biserica romană pro- 
testedă contra unorii astă-felu de immoralităţi. Din proti- 
vă. În secululi allă s6pte-spră-decele, şi allă optă-spră- 
decele, episcopi și teologi încercară de a luptă contra va- 
lurilorii casuisticei. Bossuet reeșși chiarii să facă qua să: 
se condamne casuistii de clerulă din Francia. Derd 
currentulă eră pr€ tare pentru qua să 'lăi-potă opri. 
Astădi casuistii ati fostii canonisaţi în persona, lui 
Liguorio; regulele fixate de accesti casuisti sfinti în 
general (de toţi) urmate, și “și-pâte quine-va face uă 
justă ideă despre ceaa-que aii devenitii mărturisirea, 
în Biserica romană, arruncândi uă căutătură de ochi 
assupra questiunilorii que trebue să fiă adressate din 

acceste căsuțe obscure que se numescii confessionale. 
Noi nu i-vomi gice să citescâ pre Sanchez pentru a 
se convinge despre accesta; quăqui acesta, este uă 
operă attâtii de murdară, înquâtii omuli quare se re- 
spectă este oblegată de a uă închide după que ai ci- 
titi într'ânsa quâte-va capitule pentru a i-cunnâsce ca- 
racteriuli. D&r5 să citâscă numai acestă teologiă a 
lui Liguorio que se pune în mânele seminaristiloră ; 
sd citescă, detaliiele que se afflă într'Ensa assupra pre- 
ceptului allă șessele şi allă nule din deealogi şi 
assupra, căsătoriei; assupra îndatorirei de a adressă 
penitenţilorii 6re-quari questiuni, şi va remân€ în de- 
adjunsă edificată în privinţa vaturei mărturisirei în 
Biserica romană. 

In loci de a fi uă umilă recunnâscere (mărturi- 
re) de culpabilitate, însogită de uă căință sinceră, măr- 
turisirea, mai alessi de quândă iesuitismulii domină şi 

de quândii ellă este ortodoxia romanistă, ai devenită, 
în Biserica romană, uă occasiune de scandali și de 
cădere și uă scâlă de immoralitate.
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Penitintele este oblegați a se căj pentru quă aă 
p&ecătuitii; fără accâstă căință, mărturisirea, quarea 
nu este deguâtii semnul căinţei, şi deslegarea preu- 
tului, sânti nefolositârie. E recunnoscutii în genere qud 
accestă doctrină este addevărată. Deră Biserica ro- 
mană nu Sai mulțănniti pre accâstă teoriă attâti de 
simple. Ea ai voiti să facă dissecţiunea căinţei. Ea 
ati găssitii. într'ânsa ună sentiment de durere și unii 
sentimenții de iubire; pre urmă ea ati vorbitii de ac- ceste două sentimente, quași quumii durerea que uă resimte quine-va pentru greșsclă şi iubirea que uă a- re pentru Domnedeiă, ari pote fi assemenate cu af- fecţiunile que exprimă acceste cuvinte quândii este vorba de obiecte naturali. Pre urmă ea ait voită să măsure acceste sentimente, să le determine întinderea mai multi scii mai pugini mare, și s6 decidă la que proporțiuni ar trebui să adjungă quine-va pentru qua 
s0 merite iertarea, pă&ccatului. 

Ea dă au împărţită căința în du secțiuni: cea. d'ântâiui, quare este contrițiunea perfectă; a doua, 
quare este contrițiunea imperfectă sc attrițiunea. 

Contriţiunea este nă durere pentru p&ecatuli que aii commissă quine-va cu intențiunea de a nu 'lă-mai comitte (1). Astă-felii este definiţiunea, synodului dela, Tridentii.  Catechismnală romani, dissii albi Synodu- luă dela Tridentiă (2), are grige dea explică quă du- verea. de quare vorbesce synodulii, nu este uă durere sensibilă, qui detestarea și urrîrea păccatului. 'Trebue SĂ ținemii comptii de accestă explicațiune; pentru ac- cesta nu este may pucină addevărată quă înveţămân- tul general dată în Biserica romană nu este conformi cu dânsa. S5 citescă quine-va cărţile de pietate re- 
"0 "Concil. Trident. Sess. 14. 

(2)  Catech. ad Paroch., part. II, de Poenit. Saeramento, $ 32,
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comandate credincioșiloră de episcopi, și compuse de 
autori quărora li se face uă mare reputaţiue de sân- 
țeniă, şi nu va află întw'Ensele dequâtă tablourile și 
amplificațiunile alli quărora resumatii exactii este ac- 
cesta: qud durerea que trebue să aibă quine-va pen- 
iru păccată este unii sentimentă analogă cu accella 
que lu-înecrcă quine-va guândă este vorba de lucru- 
zile naturali, a quărorii perdere causcdă omului uă du- 
rere simţitoriă. In predicele adressate credincioșiloriă, 
nu se aude altă teoriă a contrițiunei. 

Aceâstă teoriă, după quarea păceatuli nu sar 
iertă  dequâtii dequă ar încercă quine-va uă durere 
şimţitâriă pentru-qud lu-ai commissii, are grave incon- 
veniente.  Aceâstă durere este să uă spunemi dreptă 
impossibilă, și nu sai manifestatii negui-uă-dată de- 
quâtii în nesque sufflete assupra quărora imaginaţiu- 
nea ăveă uă domniă, pre quarea nu uă obţine, în ge- 
neral, assupra celloră-l-alte. A predică unii lucru im- 
posibile qua necessariă, acesta este curati uă hypo- 
cripsiă forte periculdsă din partea autorelui ascetică 
sci a predicatorelui. 'Trebue să fi audit quine-va în 
mărturisire pre nesque sufflete simple şi candide, quari 
luai litteral tablourile şi istoriele mai multă sâii mai 
puţină veridice cu quari li se uutriă imaginaţiunea 
loră, pentru qua s6 înțellegă quâtii este de lesne de 
a conduce pre accâste hiete capete slabe la despera- 
ze, și dela desperare la alte resultate adesea funeste. 
Neputândă simţi accâstă durere simţitriă pre a quă- 
rorii descripţiune uă citesc în operele disse de pie- 

tate, elle 'şi-imagin6dă qud păccatele lorii nu li sânt 

iertate; qud aă commissii sacrilegie împărtăşindu-se 

foră a fi avută îndestullă căință pentru greșșelele lori. 
Elle 'şi-faciă despre Domnedeii ideele celle mai stra- 
nii, și guari ari fi nepietose dâquă buna lorii credin-
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ță nu le ar scusă; elle se desnădăjduescii de a că- 
pătă vre-uă-dată graţia lori dela accestii Domnedei 
texribile, quare nu vede durere addevărată în sufâe- 
tulă loră, | 

Pentru a veni în adjutoriulă aceestoră sărmane 
(biete) capete, şi a correge teoria durerei sensibile, 
Sail recursii la alte medlee de a obținea iertarea. 
Printre aceeste medlâce, trebue să notămi indulgen- 
țele de quari vomi vorbi mai josi, şi Gre-quari pra- 
ctice exteriori quărora se attribuesce uă efficacitate 
extraordinariă.  Astii-felă, cu cutare rugăciune edtră 
sânta Fecidră, cu cutare exercițiu de pietate, cu cu- 
tare pelerinagiiă, etc., etc., se capătă infallibil iertarea 
peecatului și chiarii mântuirea eternă. 

Astii-feli uă teoriă erronată conduce la alte teo- 
rii și mai elle âneă. 

Catechismulă Synodului dela Tridentă, după que 
ati deosebiti durerea pentru peceatiă de durerea sen- 
sibil, probedă, immediatii după accâsta, quă aceâstă 
distincţiune nu este dequâtă pentru formă ; quăqaui ellă 
vorbesce de durerea pentru păceată, qua despre uă 
durere cu addevărată sensibilă; uă compară cu ac- 
ceaa pre quare uă încercă uă mamă pentru perderea 
copillului sei, cu tâte quă în accellași timpii convi- 
ne qu5 contriţiunea pste fi addevărată, fără qua, du- 
rerea sd fiă attâtii de viiă; el nu voiesce să qucră Jacrime; deră declară quă acceste lacrime sfinti de 
dorită. 

Potes, ellă să contradică mai bine dequâtii așșă 
distincţiunea sa d'ântâiă. Dequă, înt'uă operă în qua- re cei dela concilii ati voiti s5 facă feologiă exactă 
și officială, Sati lăssati să se târrescă în asti-felu de exageraţiuni, mai pote quine-va, să se mire de excen- tricităţile predicatorilorii şi scrietorilorii ascetici, şi de



— 949 — 

învățământului quare este în general dati de câtră 
duchovnici ? 

Teoria iubirei de Domnedeii nu este mai exactă 

în Biserica romană. Se face assemenea dintr'ânsa uă 

emoțiune sensibilă analogă cu acceaa pre quare uă 

încârcă quine-va în lucrurile naturali; que-va mai 
multi, se pretinde a uă măsură, a %-fixă uă Gre-qua- 
re întindere. 

Asti-felii, în contrifiunea perfectă, iubirea trebue 

să fiă râdicată până la celle mai vaste proporţiuni, 

și attunci păceatulii este iertati fără deslegarea preu- 
tului. Deră dequă iubirea de Domnedeii și durerea 
pentru pă&ccatii sântă mai puginii vii, căinţa nu mai 

merită numele de contriţiune, qui numai accella de 
attrițiune (1).  Accâstă attriţiune este durerea pentru 
păceatuli commissi, cu ună începută de iubire de 

Domnegeii. In accestii casti, durerea şi iubirea nu 

sint îndestullii de mari pentru a ne obţine iertarea 
dela Domnegeii; deră deslegarea (absoluţiunea) preu- 
tului supplinesce lipsa de contrițiune. Nu mai este 

attunci preutulii quare declară quă Domnegei aii iertati 

p&ccatele, şi se face interpretulă sentinței lui Domnedeii, 
qui Domnefleii quare ratifică sentinţa preutului. Botezulă 
ânsuși, deși sterge pata originală, nu regenerdă pre 
omulă răi dispusi, după quumi dice sâutulă Cyrillii 
allă Ierusalimului, quare citedă întru sprijinire bote- 

zulii lui Simon Magulii (2); şi deslegarea preutului va 

supplini nesque sentimente quari nu merită qua Dom- 

nedei s0 le accorde iertarea păceatului! Aceâstă des- 
legare cu tote accestea nu este mysteriulii întregii; 
ea nu este degquâtă uă parte integrantt a lui. Ea nu 

pote ave valre dequâtii dequă căința '"i-correspunde ; 

(1)  Coneil. Trident., Sess. 14, cap. 4. 

(2) “Sântulă Cyrillă Hieros. Procatech., $$. 1. 2.
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după quumii formula: „In numele Tatălui, şi allă Fi- 
iului şi allii Sântului Duchii“ nu pote produce effectii 
dequă apa nu este applicată celiui botezată. 

Teoria romanistă se reduce deră la aceâsta: quă 
unii mysteriii pote există, abstracţiune făcândă de 
ceaa-que i-face Dbasa essențială, sâii materia, după 
quumă gici scholasticii. Mărturisirea cu căință, qua- 
re este accâstă materiă, în mysteriuli penitenței, nu 
existe întrună gradă sufficiente pentru qua Domne- 
leii să ierte, şi cu tâte aecestea deslegarea, quare 
este forma mysteriului, după quumi dicii acceiași teo- 
logi, produce unii mysteriă completi și effectele selle. 

Râua scholastică aii condussti astă-felu pre teo- 
logia romană să des despre deslegare uă ideă abso- 
lutii erronată. 

Accâstă deslegare nu este uă simplă declaraţiu- 
ne qud păceatulii este iertati; ea este unii actii po- 
sitivă alu preutului quare deslâgă de p&ceată pre peni- 
tintele căitori, în virtutea puterei que chirotunia preu- 
ţescă i-au conferită-uă. Formulele de deslegare așșă, 
pregquumii elle sfântă usitate în Biserica catolică 0- 
rientală şi în Biserica, romană, probă qu5, în am- 
mend6u& Bisericele, se professâdă în fondiă acceaași 
doctrină assupra naturei deslegărei sacerdotale. Deră 
Biserica romană protesiâdă uă gravă errbre învețândă 
quo uă căință însufficientă în ea-ânsăși, devine suf 
ficieniă dequă i se însogesce la dânsa deslegarea preu- 
tului. Intraddevără, aceâstă deslegare nu este alta de- 
quâti forma mysteriului ; şi accâstă formă nu pote 
ave valdre dequâti d6quă materia este acceaa que trebue să fiă. In mysteriuli penitenţei, materia, fiindu pcecatulii mărturisită cu căinţă, deguăd căința este ne- 
suficientă, deslegarea nu pote face qua să fiă suffi- 
clentă; dequd accestă căinţă este insufficientă, basa



— 251 — 

mysteriului fiind defectudsă, deslegarea este nulă ; 
mysteriuli nu existe, 

Biserica romană aă făcută din satisfacțiune uă 
parte integrantă a mysteriului penitenței.  Dequă ar 
fi așșă, mysteriulu n'ar există dequâtii en condițiunea, 
qua. pedepsele satisfactorii sd fiă împlinite și p&eca- 
tulii să fiă reparată în totală. Derd, Biserica romană 
Ensăși admitte quă mysteriulă existe înainte de împli- 
nirea pedepselori quari potă fi impuse penitintelui, 
sâii de reparaţiunea greșșelei que va fi făcută ellă 
appropelui. Ea se mulțănnesce de a decide quă es- 
sențialulii este să aibă quine-va intenţiunea formală 
de a satisface. Dqud intenţiunea este de adjunsii pen- 
tru qua mysteriulii s existe, este nelogicii de a aș- 
ședă satisfacțiunea, printre părţile integranţi alle ac- 
cestui mysterii; quăqui mysteriulă nu pote existe fo- 
ră acceaa que 'lă-constituesce essenţialiminte. 

Acceaa-que Biserica romană numesce intenţiune 
s6ii dorința de a satisface nu pâte fi (que-va) deose- 
bitii de căință, quăqui căința pentru păccatii nu pote 
să existe foră intenţiunea de a -repară eftectele. 

Qaâti despre actele satisfactorie în elle ânsele, 
qua reparaţiunea greşşelei făcută apprâpelui scă qua 
pedepsele canonice impuse de Biserică, accestea sânti 
consequința mysteriului penitenței, deră nu formegă, 
uă parte integrantă a accestui mysteriii, 

Biserica ai determinată, suptii numele de pedepse 

canonice, nesque acte exteriori de expiaţiune que sarii 

impune păccătoşiloră alle quăroră greşsele ară ave 

caracteriuli de notorietate publică. Afioră de accâsta, 
Biseriea ai indicatii nesque practice de penitență, pre 

quari ea aii Gngageată pre credincioşi să le practice 

împreună și întruni accellași spiritii de pocăință, qua; 
ajjunările păressimeloriă.



Prin posturi şi alte fapte de penitență exteridr, 
credincioşii practică virtutea penitenţei, se excită la 
căință, și se prepară astă-feli qua să priimescă cu 
demnitate mysteriulă penitenței și allă iertărei păcea.- 
telori.  Penitenţele exteriori potii fi considerate, nu 
numai qua uă preparațiune cătră mysteriă, derd (și) 
qua unii medlocă de expiaţiune, în aceesti sensii qu5, 
printi'Ensele, se associ€dă quine-va la meritele suffe- 
rinţelori lui Iisus Christos. 

Elle sântă astă-feli uni medlocii de a satisface, 
în Iisus Christos și prin Iisus Christos, dreptatea lui 
Domnedei. 

In ceaa-que privesce pedepsele canonice impuse 
de Biserică unorii categorii de penitenți, elle sânti 
puniţiunea unoriă greșșcle publice și grave, şi de as- 
semenea unii medlocii de a satisface, în isus Chri- 
stos și prin Iisus Christos, dreptatea lui Domnegeii. 
„Biserica romană w'aiă desființată în principii pe- 
depsele canonice, deră le ai lăssatii să cadă în de- 
suetudine, şi le aii înlocuitii prin acceaa-que ea nu- 
mesce îndulgene. 

In principii, Biserica accordad peccătoşiloră con- 
damnaţi la penitențe publice, ușorări, ori din causa 
bunelor loră disposiţiuni excepţionali, ori pentru stă- 
ruinţele martyriloră quari medlociai în favârea păc- 
cătoşiloră, şi a quăroriă medlocire eră agreată de Bi- 
serică, 

Cuvântnli indulgență nu avâ la începută dequâtii 
accestii sensii de uşorare a peniteuțeloră canonice. 
Drd pugini quâte puţinii, Biserica romană i-ati de- 
naturatii caracteriulă, astiă-felă înquâti astădi, env6n- 
tulă indulgență, are ună sensii eu. totulă difteriti. Ellă 
însemne€dă applicaţiunea făcută unui individă a meri- 
teloră lui Iisus Christos, a sântei Fecidre şi a sân-
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țilorii. Acceste merite arii formă, prin supraabundanţa lori 

ună, tesaură, quare ar fi la disposiţiunea papei, și din 

quare ellă ar pot6 st sectă merite pre quari le ar 

applică după voinţa sa, la alţii deguâti la acceia quară 

le aii avută, quari ară îndeplini Gre-quari condițiuni 

determinate. 

Puterea papei, în distribuirea fesaurului merite- 

loră supraabundanţi ar fi așşă de mare, înquâtii elli 

ar pot6 să le applice nu numai păccătoșiloră vii, d6- 
rd și păccătoşilorii morți quari ară fi condamnați s0 

'şi-expiede păccatulii lori într'uniă loci numiti Pur- 

gatoriă (1). 

_Vomi av€ să examinămii mai târdiiiii doctrina 
erronată a Purgatoriului. Ne mulțănnimii pentru mo- 
mentă a înregistră pretensiunea papei dea 'şi-întinde 

puterea până în lumea ceaa-l-altă. 

Doctrina indulgenţelori se întemeicgă pre uă 
falsă noţiune a meritelori sântei Fecidre și alle sân- 
ţiloră que se punii claiă pre grămadă, întrană ac- 

cellaşă tesauvă cu alle lui Iisus Christos. Accâstă, er- 
rOre este contrariă sănătosei doctrine a rescumpără- 

re şi a justificărei, prin Iisus Christos, singurul med- 

locitorii între Domnedeă şi omenirea culpabilă. Nime- 
mea nu are, înaintea lui Domnedeii, meritii personal, 

fără numai în lisus Christos și prin lisus Christos. 
Meritele sântei Fecidre şi alle sânţilorii nu aiiii deră 
valre dequâtă prin lisus Christos; attuncă quumii 
pâte quine-va să le numâscă supraabundanți, și s6 
le pună, întrună pretinsii tesaurii, allăturea cu alle 
lui lisus Christos de quari ară fi deosebite, quărora le 

arii fi qua unii supplimentă. Dequd sânta Fecidră și 

sânţii aiăti merite supraabundanți, ei aiiii fostă deră mai 

(1) Concil. Trident. Sess. 26, Decret. de Indulg.
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multi  dequâtă sânți, mai multi dequâtiă justificaţi 
înaintea lui Domnedeii? deguă meritele lori supra- 
abundanţi poti fi applicate altora, ei deră sfintă înt- 
unii gradă oare-quare, Medlocitorii, Rescumpărătorii 
accellora quărora meritele lori le sântă communicate? 

Attoră de acesta, nu vede quine-va partea, stra- 
niă que uă are aceâstă doctrină a menituluă imputa- 
Zivă, a unui merită pre quare nu Ju-are accella guare 
profită de dânsulă ? 

Inţeliegemi fârte bine qua justificațiunea să nu 
aibă locui dequâtă prin meritele Omului- Domnegei; 
qua prin unirea, Divinităţei cu omenirea, în persâna 
Cuvântului întrupatii, să fiă omenirea rescump&rată, 
Tegenerată; qua toti omuliă, prin unirea sa cu ome- 
nirea rescumpărată, să devină în ochii lui Domnedei, 
grațiă regenerărei, uă ființă relevată, rescumpă&rată, 
justificată. 'Tâte accestea sfntă resultatuli acţiunei 
vescumpărătoriă a Cuvântului făcutiă omii, Dâr5, să aș- 
șede quine-va, allăturea cu actulă divină quare rege- nercdă și justifică, nesque pretinse merite umane su- praabundanți, accâsta vrea să dică a distruge tâtă e- conomia dogmei rescumpărărei; quăqui acestă dog- mă, consiste în accâsta: QUO noi wavemi nequi-ună merită deguâtii prin isus Christos: qud nu căpătămii 
graţia şi justificarea, deguâtă prin Iisus Christos. 

Noi scimă bine quă în teoriă, Biserica romană 
admitte quă sânții nu aăă merită dequâti în Iisus Christos. Attunci pentru que să li se recunnâscă (me- rite) supraabundanţi quari să potă fi așşedate întiuni tesaurii allăturea, cu alle lui Iisus Christos ? Recunnâscemii de assemenea quă Biserica roma- nă professedă qud indulgenţa nu iertă păceatele întru Quâtă ar fi vorba de culpă, şi de pedepsa eternă que l-ar pote fi qua urmare a ei; qui numai întru quâtă
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este vorba de pedepsele tempnrali que formâdă sa- 
tisfacțiumea pentru păccatele iertate. Der, cu tâte 
distincţiunile subtili alle teologiloră sei, trebue să re-. 
cunâscemii quă, graţiă indulgenţeloră, se pote guine- 
va dispensă de fapte de penitenţă. Deră, faptele de 
penitenţă nu sfintii elle re din poruncă domnedeâscă, 
și pote quine-va a se flattă quă satisface pentru p&c- 
catele selle fără a le împlini? 

Nu este nequi-uă proporţiune între faptele de 
quari se allătură indulgențe, și între acceste favori 
spirituali. Pentru a stabili accestii puneti, navemii 
trebuință de a cită uă mulțime de indulgențe forte 
singularie, qua s5 nu dicemă ridicule, de quari sântii 
pline diversele tractate de indulgrenţe. 

Ne va fi de adjunsi de a cit pre aceestea, re- 
cunnoscute qua autentice în tâtă Biserica romană şi 
de cei mai gravi teologi. 

l-iă Patru sute de dille pentru toți aeceia quari, 
după que sai mărturisită assistă la marea liturgiă, 
în giua serbătorei pr sântului Mysteriă; totă attâtea 
pentru acceia quari, assistă la mânecânda (ortrina) 
s6ă la vecernia accelleiuși dille; uă sută sesse-decă 
pentu aceeia quară assistă la una din orele cele mi- 
ce, și jumătate din tâte accestea pentru acceia quară 
assistă la liturgiă s6u la mânecândă, etc., în decur- 
sul octavei. Sixtu allă IVY-le aă accordatii accelleași 
indulgențe accellora quari assistă la accelleaşi serviţie 
în diua și în decursulii octavei nemaculatei-concep- 
țiună, și Clemente allă VIII-le accellora quari assistă 
la serviţiulă sântului nume allă lui Iisus. 

All 2-le Sixtu allă IV-le aă accordatii trei su- 
te de dille de indulgenţe accellora quari recitedă cu 
pietate litaniele sântului nume allă lui Iisus, și două 
sute accellora quari recitedă pre alle sântei Fecidre.
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Atu 3-le Ş&pte anni şi două sute opti-deci de 
“ dille de indulgenţe accellora quari portă uă luminare 

(de ccră) sâii uni sfeşnică quândi se adduce sânta 
Impărtăşire la bolnavi. Trei anni şi uă sută dou&- 
deci de dille accellora gquari punii pre alţii s6 le por- 
te, neputându-le portă ei Gnşiși. Quinqui anni și două 

sute de gille aceellora quară însogescii sânta Impăr- 
tăşire fără a portă luminare. (Innocent. XII, printi”- 
unii indulți (privilegii) din 5 Ianuariă 1695.) 

Ală 4-le Indulgenţă plenariă uă dată pre lună, 
în -diua que 'şi-voră alege după placulă lori, tutori 

accellora quari, fiindă mărturisiţi, pocăiți și împărtă- 
şiți, vorii recită întraceea gi, în genuchi, angelus Do- 
mână, demânţa, la a midi şi sera la sunetulă elopo- 

tului, și uă sută de gile de indulgență de quâte ori 
lă-va recită quine-va de assemenea în celle-l-alte dil- 
le. (Benedictu XIII, prin indultuli sei din 14 Sep- 
tembre 124.) Accellaşi papă, prin epistolele selle în 
forma brevis din 5 Septembre 11727, ai întinsă ac- 
ceaași indulgență la monachii guari, fiindă occupaţi cu 
nesquari exerciție regularie pre quândii se sună de 
Angelus, lu-ar recită în genuchi întruni altă timpii. 
Benedictu alli XIV-le ai confirmati acceaaşi indul- 
genţă în 20 Aprile 1742, şi ai adaussii qud uă va 
căpstă quine-va recitândă Regina coeli în timpul Pa- 
scelui, cu versuli și rugăciunea Deus, gui per resur- 
rectionem, ete., pentru acceia quară uă sciii, astă-feli 
cu tote accestea înquâtii cei que nu sciii nequi Re- 
gina nequi aceâstă rugăciune vorii căpătă şi ei ac- 
câstă indulgență recitândi Angelus. Va căpătă quine- 
va de assemenea indulgență, fără a dice în genuchi ori 
Regina, coeli, ori Angelus în decursulă timpului pascal şi 
în tote duminecele annului, pretotindene pre unde nu este 
Obiceiul de a recită acceste rugăciuni în genuchi.
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Allă 6-le Indulgenţă de uă sută de dille aeceăt 

lora quari se voră salută, unulă dicândă Laudetur c 
Christus, stă lăudat si fiă Christos, &ă altulă re- 
spundândă In saecala, întru toți viăcii, s6ă amin, as- 
șă s0 fiă, să semper, totă-de-una. Acceaași indul- 
genţă pentru predicatorii s6ă pentru cei-l-alți credin- 
cioşi quari se voră sili de a introduce accestii modă 
de salutare. Que-va mai multă, indulgență plenariă 
la vremea morţei pentru acceia quari după que se 
voră fi servită de accestă modă de a se salută în 
decursulă vieţei loră, vori invocă cellă pucină din 
Snimă, de nu veră pot6 cu gura, numenile lui lisus 
și allă Mariei. (Prin indultulă lui Sixtu ali V-le, re- 
înnouitii de Benedictă all XIII-le în 22 Ianuariă 1728.) 

Ordinile religi6se (monachali) ati indulgenţele 
lorii pasticulare. 

Iudulgenţele se împartă: în locali, reali şi per- 
sonali. Indulgenţa locală se dă unui e Quare loci, 
qua capellă, biserică, ete. Uă capetă guine-va visi- 
tândă accestăi loci şi observându tote condiţiunite în- 
semnate de bullă; astă-felă înquâtă d€quă bulla or- 
donă qua să între omulă în realitate în biserică scă 
s0 facă accollo vre-unii exerciţii quare quere în realitate 
accâstă intrare, qua bună Sră de a se împărtăşi ac- 
collo, de a visită quinqui altare, etc. nu va căpătă 
uequi-quumiă indulgența de nu va intră accollo în re- 
alitate, măcari quăd ar fi împedicată ori de violință 
ori de mulțime; în vreme que dequă bulla quere nu- 
mai de a visită biserica şi de a se rugă accollo, va 
căpătă indulgenţa făcându-și rugăciunea la uşșa bise- 
ricei în gaare nu va pot intră, pentru-qud i se va, 
socoti pentru attunci quă ai visitatu-uă și saă ru- 
gat accolio moraliminte vorbindă.  Quândă uă bise- 
zică pentru quare este dată uă indulgență cade în ru- 

Ti
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ină în parte, și se reedifică de assemenea (în parte), 
inulgenţa subsiste, pentru-quă şi biserica subsiste. 
Derd dequă biserica cade cu totală şi nu este nequi- 
quumii restabilită, indulgența încetegdă. Degnă se re-: 
stauredă hiseriea în accellași locă sti într'altulu, e- 
ste mai sigurii de a se quere indulgenţe nus, deșt 
este probabile quă celle vechie subsistă în primul. 
casii și chiari în allă donile, quândi elle sântă ac- 
cordate în vederea patronului unui attare loci, s€ă bi- 
scricei que possede accollo uă communitate, 

Indulgenţa reală este acceaa. quare se allipesce 6re- 
quăroră lucruri mobili și treeutâre, qua metanii, grâii bi- 
necuvântatii, medalie, și accordată eredineioșiloră quară 
portă aceeste lucruri cu evlaviă. Quândă acceste lu- 
ceruri se scâmbă, astă-feli înquâtă să încetede de a, f$ 
accelleaşi, după socotela commună a Gmeniloră, indul- 
genţa încetedă; deră dequd lucrurile subsistă şi se 
vâdu a fi accelleași, cn tâtă scâmbarea que li s'aii în- 
templată, indulgența subsistă.  Astii-feli ar fi scâm- 
barea unor metanii la quari sar pune uă aţă nduă, 
Sci quâte-va b6be mai puginii dequâti celle que 
subsistă. 

Indulgenţa personală este aeceaa que se accor- 
dă immediati unori persâne în partieulariă, să în 
communii  persneloriă, spre exemplu, dintr'uă confră- 
țiă. Acceste pers6ne poti căpttă astă-felă de indul- 
gențe în ori-que loci ar fi, scui sănâtâse, sc bolna- 
ve stii murinde. 

Noi nu vomi întră în detallie mai ammenunţite as- supra indulgențelor. Cei que voră vot să seiă mai multi vor pote citi, dEqud atit coragiulă, tratate spe- ciali. Celle mai doete sfântă alle părintelui Wolf, mai cunnoscutii qua teologi suptii numele seii latinisati de. Lupus; alle părințiloră 'Thcodore du Saint-Esprit, şi Monor€ de Sainte Marie.
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Acceaa-que amiă gissii este de adjunsii pentru a 
stabili tesa nâstră, adequă, qu5 indulgenţele sânti 
favori cu totul disproporţionate cu faptele prescrisse 
pentru a le merită. 

Pentru a legitimă indulgenţele, teologii Bisericei 
romane confundă induigențele moderne alle aecestei 
Biserice cu accellea que Biserica primitivă accordaă 
p&ccătoşiloră căitori, quarii, prin excellenţile loră dis- 
posiţiuni, meritaă să li se ierte uă parte din peniten- 
ţele publice fixate de canâne. Este forte evidinte gu5 
Biserica quare ai stabilită acceste penitenţe, quare le 
aă determinată natura, și durata, 'şi-pote modifică, le- 
gislaţiunea sa, în anumite împregiurări de locă, de 
timpii, de pers6ne. Dâră quândii Biserica romană ai 
lăssati să cadă în desuetudine, nu numai penitențele 
canonice, dâră şi penitenţele generali, recommandate 
tutoră chrestiniloră, qua ajjunăzile păressimelori şi 
abstinențele, pâte guine-va să (mai) susţină quă indul- 
genţele selle ară fi acte de acceaași natură qua ac- 
cellea alle Bisericei primitive, scurtândă pentru 6re- 
quari pers6ne durata penitenţeloră publice ? 

Teologii Bisericei romane raționedă deră forte 
reii quândii recurgă la acceste acte alle Bisericei pri- 
mitive pentru a, legitimă indulgenţele moderne. 

Pentru a găssi quine-va, originea accestoră in- 
dulgenţe trebue să se urce p&nd la finitulă seculului 
allii nduăle (1). Uă disposiţiune a synodului dela Tri- 
bur, apprâpe de Mayenţa, ţinută în 895, este primul 
documentii que se pâte cită în sprijinulii facultăţei de 
a 'Și-rescumpără, prin megloculă unei Gre-quare sum- 
me de bani, penitenţele canonice. De îndată que se 
permise qua să scape guine-va de acceste penitenţe 

(1) V. Juenin. Dissert. de Indulgeni. e. 2, Morin. de Poenit 
i
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prin plată, elle fură numai degquâtii abolite, şi cano- 
nistii occidentali, qua Reginon și Petru Pictavianulă, 
nu se mai applicară dequâtii spre a determină sum- 
ma quare ar pot compensă cutare s6ii cutare pe- 
nitență.. . 

Attare eră starea. questiunei la finitală secnlului 
allă gecele. Sai avutii grigea qua să se îmmulțescă, 
anii de penitență în teoriă, în vreme que %-aboliai în 
practică; asti-felă înquâti canonistii indica cu gra- 
vitate que rugăciuni trebuiă, quine-va să recitede, quâță 
bani trebuii să verse, quâte loviture trebuii să și- 
administrede, pentru a compensă quinqui-deci, uă sută 
scu uă miiă de anni de penitenţe canonice. De înda- 
tă que poteă quine-va cu lesnire să 'și-rescumpere 
așșă de lungi penitenţe, deducei dintr'aceâsta natu- 
ralimente qu5 ar pot6 să facă multe păceate. Dârd 
quumi erâ să se conciliede așșă de lungi penitențe 
cu limitile vieţei umane? Una qua accâsta nu se po- 
teâ, deră se imagină qud penitenţele que nu sar îm- 
plini în lumea aceâsta vori pot€ să se împlinâscă în 
cea-l-altă, și qu5, âncă din vicța aceâsta sar pote 
quine-va rescumpărâ pentru vița viitâriă. De accol- 
lea ai eșșitii doctrina, Purgatoriului şi a indulgenţe- 
lori applicabili suffleteloră que arii sufteri în ac- 
cestă loci, 

In secululi allă ună-spră-decele, se inventâ in- 
dulgenţa plenariă, adequă, iertarea, totală a, tutori pe- 
nitențeloră que ar fi quine-va oblegatiă să le facă ori 
în vidţa aecâsta ori in cea-l-altă. Se recurse la ac- 
cestii megloci pentru a excită zelulă pentru cruciate. 
La synodulă dela Clermont, în 1096, unde fâ procla- 
mată prima cruciată, papa Urbanu allă II-le, de ar- 
cord cu episcopii de fagiă, decise qud „căllătoria la 
derusalimii pentru liberarea accestei Biserice va ține
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locii de oră-que penitență.& 
In 1122, la primulă synodi din Latran, papa 

Callixtă allă II-le confirmă indulgenţa, plenariă a lui 
Urbanu allă II-le şi uă întinse și pentru acceia quari 
ati merge să bată pre Musulmani în Ispania. În 1145, 
papa Eugeniă allă III-le uă confirmă din noiiă, şi în 
1195, Clemente atli III-le făcâ totă aşşă. | 

După Bernard de Clairveaux (1), sceleraţii, şi 
impiii, răpitorii, batjocoritorii de celle sânte, omicidii, 
călcătorii de jurăminte, prâcurvarii, se înrolară pen- 
tu ună aună, qua cruciați, şi scăpară locurile mar- 
ture alle crimeloră lorii. Cu tâte accestea și bărbaţi 
pioşi voiră să profite de accâsta, după accellaşi serie- 
toră (2). După populaţiunea quare formaă maioritatea, 
în cruciate, nu se pâte quine-va miră de crimele și 
atrocitățile que se commisseră în decursulii accestori 
expediţiuni. 

Zelulă pentru indulgenţa eruciateloră răcindu-se, 
papa Bonifatiu ali VIII-le annunţă cu multă sco- 
moti uă indulgență plenariă pentru toți cei que vorit 
visită Roma în primul annă allă seculului all XIV-le, 
Annulii 1300 se indicâ qua ună anni sântă, și i se dede: 
numele de Iubilei, în ammintirea Iubileului din Ve- 
chiulă 'Testamentă. Uă mulţime nenumărabilă de căl- 
lători se dusseră la Roma și addusseră accollo mulți 
bani. Curtea papală prinse gusti de demonstraţiuni 
aşșă de utili interesselorii selle. Clemente allă VL-le, 
alessi papă în 1342, decise quă uni Iubileii cu in- 
dulgenţă plenariă va ave loci la fiă-quare jumătate 
de seculii. Papa Gregorii all XI-le, quare mori în 
1378, publicâ uă bullă pentru a institui unii Lubilei 
la fiă-quare a treia parte de seculă. Accestă bullă nu 

(1) Bernard. serm. ad. milit. Templ. e. 5. 
- (2) Bernard, Epist. 246, |
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fă observată de successorii sei până la Pauli allă 
îl-le, la finitulă seculului allă XV-le. Aecesti papă 
decise quă unii Iubileii va ave locii la fiă-quare pă- 
trară de seculi, şi accesta este regula que sai ur- 
matii de attunci. 

Episcopii 'și-attribuiaă la începuti dreptulă dea 
distribui indulgenţele, ceaa-que adduces prejudicii in- 
teresselorii Romei.  Innocenţiii allă III-le vot să re- 
mediede accestă inconveniinte. De acceaa, ellă, în Syn- 
odulii alli patrule din Latran, în 1215, se plânse de 
indulgenţele episcopală que slăbiai disciplina. Alle 
Romei 6re uă întăriaii? Synoduli redusse dreptulă e- 
piscopiloră la uă indulgență de uni anni que ar pote 
fi accordată cu occasiunea sânţirei unei basilice, și 
una de patru-deci de dille cu occasiunea anniversă- 
rei accestei sânţiri. 

Episcopii căutai, prin medloculi indulgenţelorii, 
s0 attragă quâtă sar pot€ de mulți pelerini în dio- 
cesele lori, mai alessii guândii aveati trebuință de bani 
pentru a zidi seă a decoră Biserice. 

Decretului cellui de allă patrule synodii din La- 
tran trecă în corpulă dreptului canonici occidental. 

Papa Sixtu allă IV-le (1471) se pure a fi cell 
dântâii quare aii applicată indulgenţele la suffletele 
reposaţilori; Leon allă X-le condamnă uă proposi- 
țiune în quarea Luther affirmaâ qud indulgenţele nu 
sântă folositorie morţiloriă. 

Quâtii despre tesaurulă, meritelorii lui lisus Chri- 
stos, alle sântei Fecidre şi alle sânţilorii, quare sar 
fi încredințată papei, despre accâsta se afdă prima, 
menţiune netedă exprimată în Extravaganta Unigeni- 
tus a papei Clemente alli VI-le (1342). 

Acceste note istorice assupra indulgențelor spună 
în destullă la que abusuri se lăssară să fiă tErriţi în
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tute Bisericele occidentali. Ami pote să facemii ta= 
Dloulă aceestoră abusuri; deră tesa nâstră cu acce 
sta nu va fi mai bine demonstrată. Pentru toti omului 
instruită și imparţial, remâne constatatii quăd indul- 
gențele în usii în Biserica romană nu sântii de-loci 
analoge cu accellea de quari Biserica primitivă usaă 
în privința penitenţiloră quari împlinisse 'cu edifica- 
țiune şi cu disposiţiuni excepţionali, uă parte din pe- 
nitențele publice que li se impusesse. Este egaliminte 
demonstrati quă indulgențele romane sfânt uă attin- 
gere (lovitură) gravă dată doctrinei catolice a Satis- 
facţiunei, şi disciplinei Bisericei (1). | 

Biserica romană Sai abbătuti dela addevări as- 
supra doctrinei penitenţei, nu numai prin indulgențe- 
le selle, deră âneă şi prin dispensele cu quari face 
abusulii cellii mai stranii. | 

Nu numai Biserica romană dă cu îmbielșugare 
indulgențele selle pentru a înlocui faptele satisfacto- 
rii, deră ea dă cu îmbielșugare și dispensele prin meg- 
loculă quărora, cu bani, se pote quine-va sustrage de- 
la tte oblegaţiunile. 

Biserica romană possede dispense pentru tăte le- 
gile selle. Ea dispensegă de făgăduinţe; de neregu- 
larități pentru chirotonii; de impedimente la căsăto- 
rii; de censure; de crime secrete; de celibati; de în- 
frnări și de ajjunări în posturi şi de alte dille de 
penitență; de jurăminte; de recitarea breviariului, a- 
dequă, a serviţiului de fiă-quare di impusti clernalui; 
în fine de tâte legile, ori quare ar fi natura loră; nu- 
mai pentru legile divine, nu dispensedă dequâti în 

  

(1) Aiftoră de Juenin şi Morin pre quari i-amiă citati mai susă, şi 
cei-l-alți teologi que -amii menţionată, se pote consultă părinte= 

a le Pevrone, Tract. de Indulgent,, pentru a se assigură qug 
n0i amii expusii exactii doctrina romană,
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modii indirectă, și casuistii 'şi-aii exercitații artea loră 
assupra aceestui punctii quași assupra attâtora altora. 
Episcopii potă să accorde 6re-quari dispense; deră 
celle: mai importanți sânti reservate papei quare pos- 
sede d6u& eongregaţiuni pentru a le expedi: sacra 
Penitenţiăriă şi sacra Dateriă. 

Canonistii faci în general reserve relativă de va- 
liditatea unoră dispense; deră se pâte dice qu5,'în 
practică, aeceste reserve sfântă eludate cu adjutoriuli 
a mii de distineţiuni alle casuisticei. In tesă generală, 
se pote dice quă capătă quine-va dela Roma totă que 
voiesce, numai sd X-plătâscă bine. 

Baii dressată mai multe tarife pentru dispense ; 
nomenclatura oblegaţiunelori să crimeloră de quară 
se pote quine-va liberă, cu bani gata, este cu adde- 
v&ratii seandal6să. Multe din acceste tarife aii fosti 
publicate; Roma saii grăbiti dea protestă contra au- 
tenticităţei lorii; dâră accâstă protestaţiune nu eră de- 
quâtă de curată formă. In fond, acceste tarife sfântă 

„autentice; elle sfântă cunnoscute de toți aeceia quari 
aiiii recursă la dispensele Romei, și Gre-quari biuro- 
uri intermediarie aăii avutii grigea de a le publică în 
resummatii; qudqui există pre lOng5 congregaţiuni A- 
genție quari se însărcindă qua să obţină tote dispen- 
sele, și quari communică clienţiloră preţurile cu quari 
prăvăliele lori li le potii procură. 

Unele dispense sftntă particularie, şi date în ca- 
suri speciali; dâră suntii şi de celle generali.  Asti- 
fel în fiă-quare anni, official și dela înălțimea am- 
vonului, episcopii, fiă în numele loră, fiă în numele 
papei, dispenscdă de oblegaţiunile postului mare; per- 
mittă de a usă de cutari să de cutari alimente; de 
a mâncă carne în 6re-quari dille, totuli suptă reser-
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va pentru fiă-quare de a dă uă summă de bani pro 
portionată cu meglocele selle. 

Se pote dice, în modă general, quă cu bani, şi 
prin Gre-quari acte sci rugăciuni facili de quari sati 
alipită indulgenţele celle mai întinse, pâte quine-v a, 
în Biserica romană, să se dispensede de a face peni- 
tanță, şi s0 se lgăne de speranţa qud va merge în 
Paradis fără multă greutate, numai cu tâte accestea 
sd nu facă opposiţiune buniloră Părinţi sci amiciloriă 
loră. În accestii casii, iadul este necontestabil par- 
tea ta, attunci chiari quândă ai fi forte virtuosi. 

S9 appropie quine-va acceste invenţiuni romane 
de doctrina evangelică assupra faptelorii de peniten- 
ță que toți credincioşii sfintă datori să le practice d€- 
qud voiescii sd imitede prequâti le va fi possibile vi6- 
ţa Stăpânului şi Modelului lori, Iisus Christos, şi ya 
căpătă convicţiunea quăd Biserica papală ai perdutii 
simțulă chrestinii. 

Amii pot6 citâ casuri de dispensă cu addevărati 
scandalose, și să facemii tabloulii abusurilori curţei 
romane, suptii accesti raportii; derd scopulă nostru, 
întraccestă operă, nu este de a face scandalii; noi 
voimii numai sd discutămi questiuni de doctrină. De- 
TO, ceaa-que ami dissii este de adjunsii pentru a face 
sd se înțellegă quâtă de multi Biserica romană, prin 
a sa teoriă a dispenselură și indulgențeloră, aii ad- 
dussi văttămare penitenţei, şi ai făcutii nefelositrie 
faptele satisfactorii.



IV. 

DESPRE CHIROTONIĂ. 
  

Biserica romană sai abbătutii (dela, sănătâsa 
doctrină) în mai multe moduri cu privire la mysteri- 
ulă Chirotoniei quare conferesce caracteriulii sacerdo- 
tal. Ea ai commissii uă gravă errdre făcândă obliga- 
tori pentru chirotoniă votulu (făgăduinţa) celibatului, 
și oprindii Chirotonia cellora que mari voi să con- 
tractege obligațiunea de a observă celibatulă perpe- 
tuii. Pre lOngăd acceaa quă legea, celibatului, conside- 
rată qua lege generală, este îmmorale, appoi este a 
dă uă gravă lovire Chirotoniei lipsindă de ea pre cei 
que arii fi demni, numai pentru cuvânt qud ei sfinti 
legitimă însurați. Astă-felă, deşi Biserica romană ai 
conservatii essența mysteriului Chirotoniei, şi (deși) 
diaconii, preuţii şi episcopii sei sfântă legitimi chiro- 
votoniţi, totuși nu este mai pugină addevărată quă ea 
aii introdussii la dânsa uă forte rea, doctrină, relativi 
de aecesti mysteriiă. 
„Doctrina sa este defectudsă şi assupra cestui-l- 
altii punctă: ea nu are învățământă precisă despre 
Ceaa-que  constituesce ritul visibil, s6u, quumă 
dice ea, măteria mysteriului. Dintre teologii seci, u- 
nii uă 'punii în punerea mâneloră, alții în ungere, al- 
ţii în presentarea, diverselorii obiecte que servesci la 
exercițiulii ministeriului, astu-felti înquâtă unii episcopii 
nu este siguri quă aă conferită chirotonia deguâtii 
după que au îndeplinită tâte riturile. 

Sânta Scriptură pune positivii chirotonia în pu- 
nerea mâneloră unită cu rugăciunea.



Noi trebue să ne întindemă principahminte assu- 
pra celibatului impusii qua lege generală tutori cel- 
lorii que voiescii sd exercitede, în Biserica romană, 
ministeriulă ecelesiasticii. Pre urmă vomii indică, și 
celle-l-alte errori alle Bisericei papale relativii de chi- 
rotoniă și de effectele selle. 

După candnele Bisericei primitive conservate de 

Biserica cotolică orientală, preutulă nu se pote însu- 
ră după que aă priimită preuţia; dequăd voiesce să 
continue cu exercitarea ministeriului sacerdotal. Pen- 
tru accâsta Biserica catolică orientală aii stabilitii quă 
toti ecelesiasticuli quare se destin€dă pentru preuțiă 
trebue mai âutâiii să se însâre, affâră dequă nu îm- 
brăcciședă vicţa monastică. 

Accâstă, legislaţiune respectedă starea virginită- 
ţei, recommandată şi nu impusă de sânta Scriptură; 
de altă parte, ea respectedă starea căsătoriei (marita- 

tagiului)și libertatea omului; quăqui permitte preutu- 

lui quare war pot€ observă celibatulă, după mârtea 
femeiei selle să contractede a doua căsătoriă, dequd 

elli consimte să părăsâscă ministeriuli ecclesiasticii. 
Stabilindii regula generală” qua preuţia să nu se 

conferâscă deguâtă bărbaţiloră însuraţi, Biserica ca- 

tolică orientală 'și-ai reservatii dreptuli de a râdică 
la preuţiă și celibatari, quândii etatea şi anteceden- 
tele lori ară ofieri garanții îndestullătorie qud ei arii 

observă celibatulă lori. 
Legea, căsătoriei pentru candidaţii de preuțiă e- 

ste pre attâtă de justă și pre attâtă de morală pre 

quâtă legea celibatului impusă întrunit modă general 

şi absolută aceestoră candidaţi în Biserica romană, 

este de injustă și de immorală. 
Nu este (lucru) rari cu tote accestea să audi 

teologi sciă canonisti romani exaltândi accestă lege
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a celibatului qua ună medloci de perfecțiune pentru 
societatea religi6să. Noi nu contestămi qud celiba- 
tulă religiosii, observată individualimente, într ună scopă 
de devotamenti mai absoluti cătră societate, nu este 
forte respectabile; deră, considerati qua, lege genera- 
16 impusă la uă classă intregă de individi, este im- 
moral și surgintea cellori mai mari desordini. Se scie 
forte bine, chiarii în Biserica romană, qu5 declama- 
țiunile unoră scrietori în favrea celibatului nu sântii 
seriose (1). Amă cetitii adesea qud celibatuli commu- 
nică preuţiei romane caracteriuli sei de unitate, de 
forță, de devotamentă; quă grațiă accestui celibati 
clerulii 'și-aii conservatii independinţa şi grandorea sa; 
quă ellii este forţa vitală a preuţiei, sigiliulă virginal 
quare “i-attrage respectul și venerațiunea pop6relorii. 

Tâte accestea sfinti cu precisiune oppusuli adde- 
vărului. Se pote stabili fără ditficultate quă celibatuliă aii 
fostii causa dependinței şi injosirei clerului romanii ; 
quă ellă este ună sigiliă de immoralitate quare i-aă 
attrassă repulsiunea, şi urra popbreloră ; quă este ună 
jugă nelegitimi que nu sai potută stabili fără a vio- 
14 disciplina generală a Bisericei apostolice. 

Pentru a exaltă, celibatulă, nu este (lucru) rară 
de a audi pre apologistii accestei legi, insultându pre 
cei que uă condamnă. După dânşii, accestă, lege n'ar 
fi attacată deguâtă de nesque spirite viţidse şi slabe, 
sclave alle passiuniloră lorii; de suffete sensuali quară 
nu înțellegi devotamentulă sublimi; de 6meni super- 
ficiali și ușori quară exploatedă resbellulă contra ce- libatului qua pre unii medlocii facile de a attrage as- 
supra lori attenţiunea altora. Celibatulă nu ară ave 

(1) Păr. Perrone ai resumații ceaa-que s'aii scrissti mai favorabile pentru celibatii în cursulii seil de teologiă: De Coelibatu ec- clesiastico.
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inimici dequâtă printre acceia, afli quăroră spirită e- 
ste orzoliosii scii a quărori ânimă este corruptă. 

Acceste declamaţiuni nu 'şi-adjungii scopul lori; 
Se scie, într "a ddevării quă, chiarii în Biserica roma- 
nă, bărbaţi serioşi și morali, marturi ai abusuriloriă 
la quari conduce legea celibatului, deplângi qud ac- 
câstă lege există. Se pâte numără printre adversarii 
legei uă mulțime de buni preuți quari sai însărei- 
natii în modă nechipsuită cu accestă jugii și nu aspi- 
ră dequâtă să găssâscă uă oceasiune de a se scăpă 
de densulii în modi onorabile; qnari sari scăpă de 
densulă chiară și cu ori-que preț, dequă ari pot& 
găssi, în aftâră de ministeriii, uă posiţiune socială 
convenabilă, și dequă nu sarii teme quă se va râdi- 
că contra lori violențele 'Tartufiloră şi persecuţiunea. 

Celibatuli, consideratii qua lege generală, are de 
adversari pre tâte clerurile differitelorii Biserice orien- 
tali, nu numai alle accellora que nu recunnoscă su- 
premaţia papală, dâră şi alle accellora pre quari Ro- 
ma le consideră qua fiindu-i unite; quăqui, în acceste 
Biserice gisse unite, preuţii sfintii însurați, și se ur- 
mEdă acei acceaași disciplină qua în Bisericele se- 
parate. 

Bisericele anglicană și americană, prequumii şi 
tote Bisericele protestante, sântii de uă potrivă ostili 
legei celibatului. 

Se pote dâră dice quă acestă ă lege este consi- 
derată qua rea de immensa maioritate a chrestiniloriă. 
Este difficile de a classă pre toţi accesti chrestini 
printre Gmenii orgolioși sii corrupți. 
„Bă adaugemiă quă, dintre apologistii legei celi- 

batului, sântă unii quari nu sântă aşşă dequâti cu 

gura, din calcul, din interessi, și quari nu practică 

accestii celibată pre quare attâta de susii lă-înalță.
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Pentru qua să appere legea celibatului ecelesi- 
astică, teologii sâii canonistii romani facii apologia a 
Ensuşi celibatului. Ei scâmbă asti-felu questiunea. Nu 
este vorba întraddevără de a se sci dequă celibatulă 
este stimabile, qui a nume dequă uă lege generală se 
pote impune la totă clerulii, ceaa-que nu este nequi- 
de-quumiă totii una. In favârea rellei lori tese, ei nu Sai sfiitii de a falsifică, Evangelia şi Epistolele sân- 
tului Pauli. Întraddevără, este fârte învederată qud Mântuitoriulă mai vorbiti de celibatii dequâti qua despre uă stare excepţională (1); quă sântulu Pauli nui vorbiti despre dânsul dequâtii în accellași sensii; quă ellă nu aă dată dequâtii fată chrestiniloriă que ară voi să ducă uă vi6ță excepțională; quă elli ai vorbiti despre episcopi şi despre preuți qua fiindă însurați și trăindă cu familia loră (2). Que probedă deră textele addusse în favorea legei celibatului? nu uă condamnă elle mai de grabă, pentru quăd într'6n- sele nu se vorbesce dequâti de uă stare excepţională? Deră mai avută Biserica dreptulă s5 facă uă lege assupra, accestui subiectă ? 

Se scie quă teologii romani, quândă vorbeseii de Biserică în general, înţellegi totă-de-una pre Biseri- ca romană. Fi prejudecă astu-felu questiunea în fa- vorea loră; decidă qud Biserica, lorii este singura cea addevărată; quă celle-l-alte nu sântă dequâti nesque tamure uscate alle arborelui ecclesiastică, Pre urmă ei se punii la scutlă suptii autoritatea Bisericei și dicii: Biserica ai stabilită legea, celibatutui, așşă, d6- TO acestă lege este bună. 
Accestiă Taţionamântă nu are nequi-uă valdre pen- tru cei-que nu privescă pre Biserica romană qua sin- PNI | (DS. Matt, V, s—19, 

(2) Â mil. Epist I ad Corinth, VII, 1—9; 1. aq Timoth., III, 3;



guta addevărată; quari nu uă consideră dequâtă qua 
pre uă parte din Biseriea catolică. Cu attâti mai ma- 
re cuvântii este elli defectnosă pentru cei que pri- 
vescii pre accestă Biserică qua eretică și schismatică, 
și accestia sfântă numeroşi, mai numeroși dequâtă 
membrii Bisericei romane, 

Deră punându-ne pre tărâmul pre quare Ânşiși 
teologii romani se punii, ar pot6 âncă quine-va între- 
bă dequă Biserica ar ave dreptulii să facă uă legea 
celibatului. 

Celibatuli este fără îndouiclă în ellă însuşi ună 
lucru bunii, deră qua lege impusă unui mare numeri 
de individi, nu este ellii necessariaminte uă surginte 
de immoralitate? Uă pote quine-va crede a priori, şă 
tâtă istoria clerului romanii probedă quă în realitate 
lucrulii este așgă. Dâră pâte Biserica usă de pute- 
rea sa legislativă pentru qua s0 stabilescă uă, lege 
que conduce la immoralitate? 'Totiă chrestinulii, totit 
omul onestă trebue să uă tăgăduâscă. 

In faptă, stabilitu-uă-ai ea? 
Teologii romani ară voi fârte multi qua Biserica 

primitivă s0 uă fi stabiliti; mulți ati împinsă igno- 
ranța sei r6ua credință până a uă affirmă; deră ună. 
faptă siguri, este qud la epoca synodului dela Ni- 
cea legea celibatului nu existeă. Dela accestă epocă, 
instituțiunea monastică făcusse progresse în Biserică, 
și celibatulii eră practicată de unii mai mare numără 
de credincioşi. Unii episcopi, mai multă zeloşi de- 
quâtă prudenți, credură qud păstorii Bisericei art po- 
t6 forte bine să fiă suppuşi a practică celibatuli qua 
monachii, deră cei-l-alţi episcopi nu credură accâstă lege 
tolositoriă. 565 lăssămi cuvântulă istoricilorii Bisericci. 

Citimii în istoria bisericâscă a lui Socrate pas- 
sagiuli următoriă (lib. 1, C. XI):



„Unii episcopi judecasse qud ar trebui 89 se in- 
troducă în Biserică uă lege nduă quare ar consiste 
în acceaa qua toți cei que sar râdică la sânțita chi- 
rotoniă, adequă episcopii, preuţii şi diaconii, sd se 
absţină de femeiele cu quari ei se unisse prin căsă- 
toriă (nuntă, maritagiă) pre quândii eraii ânc5 laici. 
Lucrul find propusi (synodului dela Nicea), şi o- 
piniunile fiă-quăruia querându-se, Pafnutiu se scollă 
în medloculii episcopiloră, râdicâ fârte înaltă vocea și 
disse cu veheminţă qud nu trebue să se pună uni 
jugii attâtă de grei clericiloră şi preuţilori; quă că- 
sătoria este onorabilă, și patului nuntal, curati ; qud 
uă severitate excesivă nu va adduce dequâtii pagubă 
Bisericei; guăqui toți nu se vori pot€ suppune disci- 
plinei unei stricte înfrânări, şi se va întâmplă astă- feli qua castitatea fiă-quăreia sogie să nu fă pădită (şi ellă înțellege4 prin Castitate raporturile bărbatului 
cu femeia sa legitimă); quă este destulă qua cei que siintă clerici sd nu se pâtă reînsură, după vechia tra- diţiune a Bisericei, deră nu trebue să % despărţimii 
de femeiele pre quari ei le aă luatii de sogii fiindă âncă 
laici. 

“„Astă-felă vorbi, continuă Socrate, accestii băr- bati quare, nu-numai qu5 nu eră însurat, deră 'şi- păgisse virginitatea sa, fiindi crescuti din copillăria sa într'uă monastire, şi t6tă lumea lă-admiraă din causa deosebitei selle castităţi. In fine, tâtă aduna- rea episcopilorii se învot cu cuvintele lui Pafnutiu. Nu se mai discută der questiunea propusă, şi se lăs- sâ, la libertatea, fiă-quăruia de a se absţin€ de rapor- turile „Conjugali.« 
Eccă que se petrecfi la Nicea în privința celi- batului, după Socrate, istoricii Quare trăiă după unii seculă apprâpe dela accestii synodii.
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Sozomenu, istorică din secului ali quinqaile, 
dii narrată accellași faptă (lib. 1, ch. XXIII), adău-. 
gind numai pre ypodiaconi la acceia que eraii să 
se oblege la înfrânare, 

Appărătorii fanatici ai legei papali assupra celi- 
batului aăă sleită contra, lui Socrate şi Sozomenă totă 
que passiunea li-aă potuti inspiră. Ki nu voiescă qua 
accesti istorică să fiă demni de credinţă assupra, pune- 
tului în questiune; ei le oppuniă unele passagie din 
Părinţi şi de alle concilieloră, favorabili celibatului 
ecelesiastică, pentru a probă qud ai mințiti pretin- 
dândă qud nu erâ în privința aceâsta lege generală 
la epoca synodului dela Nicea; ei ai unită cu ci- 
taţiunile declamaţiunile celle mai furi6se. 

Tote accestea, sfintă fără, effectu. Istoricul Fleu- 
TY aii fostii multi mai înţelleptă și multii mai pru- 
dentă admittândă quă; la epoca, synodului dela Nicea, 
nu erâ lege generală assupra, celibatului, dâră quă e- 
raii obiceiuri în unele Biserice parficulazie, Socrate 
€nsuşi convine despre accâsta, după quumii ne face 
50 observămii Fleury. (Hist. Eccl,, liv. XI, $ 11.) 

Accesti fapti admissi, resultă quă nu fâ în pri- 
vința accâsta nequi-quumii lege generală stabilită în 
decursulii primeloriă patru secule alle Bisericei, Deră, 
de vreme que nequi-ună synodă ecumenică nu pro- 
mulgâ vre-una de attunci încâei, urmegă quă în se- 
cululă allă quinquile, Socrate și Sozomenu spuneaă 
addevărulă, quândă afârmaii quo uă attare lege nu 
existeă în timpul lori. 

Quâtii despre mărturiele particulare que se ci- 
t€dă, scii dela unii Părinţi scă dela unele syn6de lo- 
cali, elle probegă numai qu5, în unele Biserice, în a 
Romei, spre exemplu, legea celibatului se stabilisse;
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dcră. pâte quine-va, dela legi particularie, să conchidă 
Ja uă lege generală? 

Attunci chiari guândă Socrate şi Sozomenu ară 
fi attâti de puginii veridici după quumă uă pretind 
dstfăimătorii lori interessați, ar pot intrâ în capulii 
cui-va, qud să fi putută ei, în secululă ali quinqui- 
le, în presenţa întregei Biserice orientale, quarea toti- 
de-una i-ai stimată, să attestede quă nă lege gene- 
rală assupra celibatului unu ar existe, quândi ea ar 
fi existată? Dequă apologistii legei papale ari fi 
voită să cunnâscă addevtrata disciplină a Bisericei 
orientale assupra celibatului, ei ară ff găssiti-uă în 
istoria chiară a lui Socrate, qnare recunndsce qu5 ea 
eră în vigdre în 'Tessalia, în Macedonia şi în Gre- 
cia. Erai dâră în Oriinte quaşi în Oceidinte, dela syn- 
odulă din Nicea, Biserice în quari celibatulă er& 
prescrissi episcopilorii, preuţiloră și diaconilori. In 
quâte-va altele, ellă eră prescrissti chiană şi ypodia- 
conilorii. 

„Moi înainte de synodulă dela Nicea, aceeste o- 
biceiuri erai mai rari. Intv'addevării, canonulă XXVI 
allă apostoliloră; alli X-le canonii all Synodului din 
Ancyra; L-iului din Neocesaria; allă IY-ie din Gan- 
gta presuppuni qu6 clericii maiori (episcopii, preuţii 
şi diaconii) nu observati celibatulii. 

„_ Așşă deră, quândi Părinţi qua sânţitulă Ieronymit 
și sântuli Epifaniă, de exemplu, affirmă quă celiba- 
tul eră în usă în cutare să cutare Biserică din 0- 
riinte sâi din Occidinte, ei nu vorbeseii dequâtii de- 
spre Biserice particularie în quare elli fussesse pre- 
gcrissii după synodulă dela Nicea. Drd quândi, în 
zelulă lori în favârea celibatului, pretindă, qua sân- 
tul Ipifaniii, quăd. accestii: obiceiii er întemeiată pre 
can6nele apostolesci, (ei) se înșcilă, şi nu ară fi pu-
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tutii s0 citede ună singuri canonii în favârea opiniu= 
nei lori. 

Este deră sigură: l-iă qud înainte de Synodulă 
dela Nicea, nu fâ nequi-quumă vre-uă lege generală 
quare să impună celibatulă; alli 2-le quă uă attare 
lege nu existes în secululi alti quinquile; allă 3-le 
quă Biserice particularie impuseră celibatulă clerici- 
loră maioră în diverse epoce. 

Aşşă dâră disciplina variaâ assupra accestui puneti 
în differitele Biserice. Attare eră starea lucrurilorii în 
presenţa quăreia se afflă synoduli 'Trullanu (Za Zrul- 
do) la finitulu seculului ali şeptele. 

Unii (latinii) ai voiti să facă a se respândi cre- 
dința quă accestă synodi fâ compusi din curtenitori 
quari înnovară în privinţa, însorărei preuţilori şi dia- 
coniloră, pentru a fi agreabili unui tânării imperato- 
ze desfrânată. Titluli chiară de în Trullo nu affă 
graţiă în ochii pudici ai defăimătoriloră. Quumă! uni 
synodi să se întrunâscă suptă domuli (în salla prin- 
cipală a) palatului unui imperatore! que servilismiă! 
Cu tâte accestea, alli șessele synodă ecumenicii se ţi- 
nusse totă în loculii accella; şi la synodulii In Trul- 
lo, se vede, allăturea cu Pauli all Constantinopolei, 
patriarchii Alexandriei, Antiochiei şi Ierusalimului ; 
metropoliți; Basilii allă Gortynei, quare representas, 
patriarchatulii de Oceidinte, prin delegaţiune specială 
preste totă două sute uniă-spră-dece episcopi. 

Accestă numără, trebue quine-va, să convină, e- 
ste în destullii de respectabil. Nu în surgingile înve. 
ninate, qui în actele. chiari alle accestui synodă amii 
affiată noi quă ellă ai adoptatii qua obligatorii can- 
mele apostoliloră, alle vechieloră syn6de din Ancyra, 
«din Neocesaria, din Gangra, din Antiochia, din Lao- 
dicia, alle cellorii șesse synode ecumenice que se ţi- 

18%
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nasse până attunci; alle synâdelori din Sardicia, din 
Carthaginea și din Constantinopole, suptii Nectariii. 

Trebue să se admittă quă în decretele accestoră 
syn6de, que formaă dreptulă, canonică universal, nt 
eră nequi-unulă singurii quare să preseriă celibatulă pre- 
uţilori; altrăminte, ar trebui să dicemii qud cei dâut 
sute unii-spră-dece episcopi dela synoduli In Trullo 
începeaii prin a râdică la puterea de lege acceaa que 
ei voiau să desființede. In sfârşită, sântă cunnoscu- 
te candnele pre quari ei le priviaii qua avândă pu- 
tere de lege în totă Biserica, şi nu-numsă quă nu se 
afilă într'ânsele nequi-uă disposițiune favorabilă celi- 
batalui, dâră (âncă) printrânsele se presuppune totă- 
de-una. preutuli, și chiarii episcopul, însurați. 

Liebue dâră să se recunndacă quă synodulă fe 
Trullo nu făcâ nequi-quumiă innovare pronunţându-se 
eontra celibatuluă ecclesiastici, Dâră pentru qae se 
pronunţă ellii în accestă sensu? Fi-va dre pentru qua 
s0 placă unui tenără împăratu de d6uă-deci şi quin- 
qui de anni? Ar trebui probe forte grave pentru a 
ne decide să credemii quă dână sute unii-spră-dece e- 
piscopi ară fi lucrată suptă impulsiunea unui attare 
motivă.  Există-elle? Nu. Istoria nu ne aii arr&ttatiă 
măcari qua Iustinianăi all ILle să fi manifestată cea mai mică tendință în accestii sensă. Pentru que de- TO să se arvunce uă insultă attâtii de grossolană în facia, unei așșă de mari reuniuni de episcopi ? Al Domnegeulii meă! aă voită (latinii). să "-insulte pen- tru-qud decsetulă loră nu, eră favorabile tesei celi- batului. 

__ Quâtă pentru noi, noi sântemi convinşi quă syn- edulă Za Trullo se pronunţă, contra celibatului ee- elesiastică din causa abusuriloră que resultasse dintr Ensulă în Bisericele în guari se stabilisse, şi reînno5
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în aecellași timpi antiqua disciplină contra bigami- 
lorii, pentru a înlătură abusurile que se introdusses- 
se în alte Biserice. Credemă quă ati fosti așșă, mai 
ântâii pentru-qud ellă ai declaratu-uă positivi în de- 
cretulă săii, şi de assemenea pentru-qud numerâse ca- 
mâne de alle syn6deloră locală, sei reînnouiesci neîn- 
cetatii legea celibatului în Bisericele în duari ea exi- 
steă în principii, ceaa-que probedă quă ea nu erâ pă- 
dită; scă quă, în accellea în Quari celibatulii nu exi- 
steă, se reînnouiă, vechia disciplină contra bigamiloriă» 
ceaa-que probedă quă, în acceste Biserice, ea eră că- 
dlută în desuetudine. 

Astă-felă, synodulii fa Zrullo nu innovâ; elliă 
blamâ uă lege Jocali quare eră uă, surginte de abu- 
sări, şi promulgă, din noăii uă lege apostolâscă după 
quarea preutuli trebui să fiă bărbată allă unei sin- 
gure femeie. 

Vomi. dă principalile disposiţiuni alle decretului 
sei, și vomii probă, cu fapte, quă Biserica romană, 
neadoptându-lă, a mânținută în sânulă seă uni prin- 
cipiă de immoralitate,. 

Eccă principalile disposiţiuni alle synodului at- 
tingutore de însurarea preuțiloră: Romanii ati uă re- 
gulă pr6 strictă; acceia quari depindă de scaunulii de 
Constantinopole aiiii prea multă condescendință. Noi 
temperămă uă regulă prin alta spre a înlătură, oră-que 
excesii, Pentru accâsta bigamii a guărori a doua că- 
sătoriă se urcă până la 15 Ianuariă din ultimulă in- 
diction ailii patrule voră fi depuși (lipsiţi de preuțiă); 
deră acceia a quărorii a doua căsătoriă se va fi de- 
spărțită mai înainte de acestă epocă nu voră fi de- 
gradaţi. Pentru viitoră, synoduli reînnouiesce cano- 
nulă guare opresce de a chirotonisi episcopi, preută, 
dliaconi, s6i de a râdică la clericată pre ori-quine ai
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fosti de dâut ori însurati, quare ati avutii concubină 

după botezulii seii, gquare se va fi căsătorită cu uă 

văduvă s6ii cu uă femeiă lăssată (de bărbatului ei), cu 
uă curvă, cu uă sclavă scii cu uă comediană. Syno- 

dulii opresce, prin urmare, suptă pedâpsă de depune- 
re, pre ori-quare episcopi, preută s6i diaconi de a se 
însură după chirotoniă.  „Degquă vre-unuli dinti'ânşiă 
voiesce să se însdre, adauge elli, să uă facă accâsta 
înainte de a întră în chirotoniă.“ 

Astii-felii, synodulă In Trullo nu obligă la căsă- 
toriă, deră uă permitte înainte de chirotoniă ; şi, con- 
formii cu regula apostolescă, elli exclude pre bigamă 
din tote funcțiunile ecelesiastice. 

| „Noi scimi. adaugi Părinţii synodului, quă, în 
Biserica romană, se urmegă accâstă regulă: qud cei 
que aiii a fi chirotonisiți diaconi s6ă preuţi promittii 
de a nu mai av€ commerciii cu femeiele lori, deră 
noi, urmând perfecțiunea vechiului canonă aposto- 
lescii, voimii qua căsătoriele cellori que suntii admișși 
în sânțitele Ordini (tagme) să subsiste, şi nu X-lip- 
simi de usulii femeielură lori în timpurile convenabili. 
Aşşă deră, deguă vre-unuli este judecati demni dea 
fi chirotonită ypodiaconi, diaconi scii preutii, accel- 
la nu va fi exclusă din tagme, pentru-qud este anga- 
giatii în căsătoriă, legitimă; și în timpulă chirotoniei 
selle nu se va pune să promittă quă se va absține 
de femeia, sa.“ - 

Părinţii reînnouescii pre urmă canonul synodu- 
lui din Cartaginea, quare prescrie ecelesiasticilorii în- 
fienarea absolută în anumite dille. Appoi ei adaugii: 
„Ori-quine, spre dispreţiarea canGnelorii apostolilorii, 
va îndrăsni s6 lipsâscă pre uni preutiă, pre uni dia- 
con scii pre ună ypodiaconii de commerciulii legiţimii 
cu femeia sa, să se depună.“
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Synodulii In Zrullo recunnoseeă, dâră quă celiba= 
uliu eră impusă în unele Biserice; deră ellă condam- 
mă acestă disciplină particulariă în numele legei vechi 
și apostolesci quarea deși eră fârte severă în privin- 
ţa ondrei ecelesiastice, totuși nu făces nequi-quumii să 
consiste accestă ondre în celibată.  Constatândiă quă, 

în Biserica romană, se impuneă legea celibatuiui, syn- 

oduli în accellaşi timpi lassă să se înţellgă qu5 în 
fond ea nu eră observată. Pentru aceesta ellă adau- 
ge: „Dequd quare-va din preuţii din ţărrele barbare 
(occidentali) eredi qud trebue să se pună mai pre susii 
de canenulă apostolilorii quare X-opresce de a 'şi-pă- 
răsi pre femeiele loră supt pretextii de religiosita- 
te, şi so facă mat multă dequdtă nu este ordonată, 

despărțindu-se de femeiele lori cu învoire obștâscă, 
noi 'i-oprimiăi de a locui cu elle, ori în que kypi ar 
fi, spre a arrăttă prin acceaa quă promissiunea loră 
este effectivă.“ | 

Usuli Bisericei Romane erâ der blamatii în ellă 
Ensuși de synodă, quasele nu credeă în stricta obser- 
vațiune a legei impuse. 

Suptă accestă din urmă raport ellă eră perfecta 

minte în addevării (dans le vrai), şi noi îutru accâsta, 
avemi qua garanți pre synodele occidentali quari, în 

Z6te împregiurările, pretutindenea şi în continuă, re- 
înnouescii oprirea pentru ecclesiastici de a ave femei 
cu dânşii, prequumiă și oblegaţiunea de a păgi uă ex- 
actă înfrânare; quari promulgă legi rigurâse contra 

copiilorii preuţiloră, ete., ete. Ar fi avută quine-va 
trebuință de tote acceste reglămente dâquă celibatulă 
ar fi fostii observati? Este 6re necessariii de a se 
zeînnoi neîncetaţii uă lege que este respectată? Noi 

amii avutii drd dreptate de a dice quă synodele Bi- 
sericei romane attestă qud legea celibatului nu eră
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observată. Accestii faptii se dă de faciă attâta de 
multă în totă istoria, bisericescă de Occidinte înquâti 
ne pare de prisosii de a eită texte. Va fi difficile de 
a găssi quine-va uni synodă quare să nu fi reînnouită 
legile de mai susii, începând cu epoca synodului in 
Trullo și până la papa Gregoriu all VII-le, adequă 
din secululă allă şeptele și până la all unii-spră- 
decele. La aceâstă din urmă dată, celibatulă erâ at- 
tâtă de pugină observată înguâtă cădusse pentru qua 
sd gicemii așșă în desuetudine. Intru acedsta avemă 
qua garanti pre Ensuşi Gregorii alli VII le, quare, 
în unire cu toţi scrietorii din acceaaşi epocă, aftestă 
quă toţi ecclesiasticii aveai femei și copii și trăiaă 
qua cei însurați, în vederea, și cu. seirea, episcopiloră 
şi a tutorii credincioşiloriă. 

Gregoriu allă VII-le întreprinse de a distruge 
aceestă stare de lucruri. Ell proclamă, pre toți preu- 
ţii căsătoriţi concubinariă şi pre copiii lori bastardi; 
appoi ordonă, tutori ecelesiasticilori, Ypodiaconi, dia- 
coni şi preuţi, să observe celibatulă. Accestă decretă 
fă dati întruni synodi din Roma în 1074, și lă-a- 
dress îndată episcopiloră din Germania pentru a lu- 
promulgă în diocesele loră. Spre a judecă, despre ef- 
tectulă produssi în Biserice de accesti decreti, noi 
vomă dă cuvântulă lui Fleury, quare nu pote fi bă- 
nuitii în assemenea materiă: | 

„Papa publicând prin tâtă Italia decretele syn- 
odului que ținuse la Roma în cursulii păressimei con- tra simoniei şi neînfrânărei clericiloră, serisse mai multe epistole episcopiloră Germaniei pentru qua să 
priimâscă de assemenea acceste decrete în bisericele 
loră, oblegându-i de a separă absolută pre tote fe-- meiele din societatea (compania) preuţilorii suptă pe- 
depsă de anatema perpetuă. „Numai dequâțiă toti cle-



— 281 — 

rulă murmurâ cu violență contra accestui decretii, di- 
cândă qu5 a voi (quine-va) să constrîngă pre 6meni 
quă să trăiâscă aici (pre pământă) qua ângerii, ac- 
cesta ar fi uă eresiă manifestă și uă doctrină nebu- 
nă, cu tote qud Domnulii Nostru, vorbind despre în- 
frenare, aii dissii: Nu toţi coprindă cuvântulă accesta. 
Şi: Quine "lă-pâte coprinde să "lă-coprindă. Şi sân- 
tulă Pauli: Quine nu se pote înfrânâ, să se însâre, 

pentru qud mai bine este să se însâre dequâtii sd ar- 

dă. Quă papa, voindiă să oprâscă cursulă ordinariă 
allă naturei, va lăssă fi6uli (liberă) cătră desfrânare 
și necurăţiă.  Qud de va continuă a grăbi cu execu- 

tarea, accestui decreti, ei mai bine se voriă lăssă de 

preuțiă dequâti de căsătoriă, și attunci va ved6 (pa- 
pa) unde va pote găssi ângeri pentru a guvernă Bi- 
sericele în locului Gmeniloră pre quari *-despreţuesce. 

Der5 papa nu slăbiă nequi-quumi și nu înceta 

de a trămitte legaţiuni pentru a accusă pre episcopi 

de slăbiciune și de negligenţă și a "i-ammeninţă cu 

censură dâquă nu voriă execută de grabă ordinile 

selle. Sigefroi, arehiepiscopulă Mayenţei, sciă qud nu 
eră uă mică întreprindere de a desrădăcină ună obi- 

cei attâta de învechită şi de a adduce lumea attâtii 

de corruptă la puritatea Bisericei primitive (1). Pentru 

accâsta, ellii Iueraă mai moderatii cu clerulă, și le de- 

de mai ântâiii șesse luni pentru a deliberâ, îndem- 
nându-i sd facă de voiă acceaa de quare nu se po- 

poteaii dispensă, şi s0 nu i reducă, pre papa și pre 
elli, la necessitatea de a chotări contra lori lucruri 

neplăcute. 
„In fine ellă adunâ unii synodi la Eaford în lu- 

na lui Octobre a accestui anni 1074, unde -sili mai 

(1) Aici Fleury se înșellă dândii celibatulă qua puritatea primitivă, 

Se găssesce în Ensăși Istoria sa probe numeruse și nevincibili 

quă întru accesta nu fă aşșă. 
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cu putere de a nu mai usă de ammânare (răstimpi), 
și de a renunță pre dată la căsătoriă scii la servi- 
ţiuli altarelui. Ei %-adduceaii înainte mai multe ra- 
ţiuni pentru a se scăpă de stăruinţele selle şi a ne- 
mici accestii decreti, de ar fi cu putință; deră ellă 
je oppuneă autoritatea sântului-scauni, quare “lii-con- 
stringeă să qucră dela dânşii și nevrândă ellu ceaa- 
que le queres. 

Văgândi deră qud nu căstigaii nemica, nequi prin 
vaţiuniie, nequi prin rugăminţile loră, ei eșșiră qua 
quumii pentru a deliberă şi chotăriră de a nu mai 
intră în synodă, qui de a se retrage fără a 'şi-luă 
diua bună fiă-quare la casa sa. Quâţi-va chiară stri- 
gară scomotosi quă ar fi mai bine să intre în syn- 
odă, și, mai înainte de que archiepiscopuli va pro- 
nunță contra lori aceâstă detestabilă sentință, să lă- 
smulgă de pre catedra sa Şi s0 'lii-de6 morţei, pre- 
quumii merită, pentru a dă posterităţei ună exemplu 
famosii și a, împedică, qua nimenea din urmaşii sei să 
nu se mai appuce de a intentă contra clerului uă as- 
semenea, accusaţiune. Archiepiscopuliă, fiindiă înseiin- 
țată despre accestiă comploti, trămisse gua să %-râge 
s0 se linistescă și să intre în synodi, promittendă quă 
va trămitte la Roma îndată, que “i-va veni bine, şi qud 
va face toti possibilulă din parte-i pentru a îndu- 
plecă pre papa. | 

„Altman, episcopă de Passau, priimiudă de as- 
semenea, decretulă papei Gregoriă pentru înfr&narea 
clericiloră, adună clerul sei şi puse de -citi episto- 
lele que i fussesse adressate, sprijinindu-le cu celle 
mai bune raţiuni que %-fâ possibil.  Derd clerulă se 
app&raă cu vechiulă obicei şi cu autoritatea episco- 
pilorii precedinţi, dintre quari nequi-unulii nu usasse contra loră de uă attare severitate, Altman respunse
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qud şi ellii Gnsuși nu i-ar inquietă dequă war fi si- 

lită de ordinul papei, dâră quăd se temeă de ase fa: 

ce culpabile consimţindii la accestă desordine. Vedândă 
deră quă nu căstigaă nemica, congediă adunarea. In 

urmă, sfătuindu-se cu pers6ne înţellepte şi recomman- 

dându-le secretuli asteptâ diua sântului Stefani, pa- 

tronulă bisericei selle, quândă mai mulţi seniori se 

afflară accollo din causa sărbătorei.  Attunci ellă se 

urcă pre amvonă şi publică cu îndrăsnelă decretul 

papei, în presenţa clerului și a poporului, ammenin- 

țăndă qud va usă de autoritate contra accellora quari 
marii ascultă. Numai dequâtă se râdicară din tâte păr- 
țile strigăte furi6se, şi pote quă prelatulă ar fi re- 

masti făcută buccăţi pre-locă deguă seniorii quari e- 

rai de faşiă nu arii fi oprită turburarea mulţimei.* 

Gregorii allă VII-le deveni furiosi vEgăndă qud 
episcopii chiară quari “i-păreaii cei mai devotați au- 
torităţei selle nu îndrăsniai seci nu poteaii să pună de- 

cretulu seii în executare; quă mulţi dintre accesti e- 

piscopi 'lă-blamaă, și autorisaii căsătoria, preuţilorii. 
„Ami, affată, serie elli lui Othon, episcopulă Con- 

stanței, qud, contrarii decretului nostru, aţi permissă 
clericiloră quari sfântă în sânţitele ordini (în sânta 
chirotoniă) de a 'şi-ţin€ pre concubinele lorii sâi de 
a 'și-lua (concubine) dâquă âncă nu 'şi-aii luati.“ 
Astă-felă nu se observă nequi chiarii, în Biserica ro- 
mană, legea apostolâscă reînnouită la synodulă în Zrul- 

lo, şi după quarea căsătoria nu poted fi contractată, 

după chirotoniă, fără a renunţă la funcțiunile ecele- 

siastice, 

Gregoriii allă VII-le fulger din tote păţile, ar- 
runcâ anateme, îmmulţi condamnaţiunile. Tâte acce- 
stea nu fură de negui-unii folosi.  Celibatulă nu fă 

mai bine observatii dequâtii mai înainte. Intru ac-
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cesta noi avemii qua probe, și decretele synddeloră 
şi decretalile papiloră quari reînnouiaă neîncetatii ac- 
cestă lege, şi anatemele contra preuţiloră însurați pre 
quari 'i-numescă concubinari și contra copiilor loră. 
Relativi de accestă termeni de concubinari, trebue să 
observămi quă ellă eră pre quâtă de reii întemeiată în 
dreptii pre attâta şi de injuriosă, quăqui nu este dequâti 
synodulă dela Tridenti quare decretâ, în secululi allă 
şeEsse-spră-decele, quă chirotonia, pentru clericii maiori, 
copringdându-se între dEnşii și ypodiaconii, şi votulă 
(făgăduinţa) pentru monachi, sânt împedicăminte des- 
fiinţătorie (dirimants) pentru căsătorită, Ell lucrâ în- 
tru accesta fără îndouință astii-felă pentru a dă Ro- maniloră satisfacțiunea de a numi concubinari pre 
preuții que părăsiai attunei Biserica romană pentru a intră în protestantismiă și se însuraii. 

Cu totă scomotuliă que făcâ Gregoriii allă VII-le, decretulă zeii assupra celibatului fâ considerată qua neavenitii. In secululă allă patru-spră-decele, căsăto- ria preuțilori erâ, attâta de multi în usi înquâtă cei mai buni episcopi credeau qud ar fi mai bine să se abolescă legea celibatului dequâtă să fiă lăssată să Ssubsiste fără a fi observată, Attare erâ în particu- lariii părerea lui Duranti, episcopi de Mende. Ac- cestii episcopi fiindă consultati de papa în privința reformelori de făcută în synoduli dela Vienna que trebuiă să se întrunescă, ellă făcâ ună memoriă pre quare Fleury "Ni-analyscdă astă-felă, assupra punctu- Îni în questiune: „Autorele quere uă mare reformă, în curtea de Roma, în prelați şi în toti clerului. Ne- înfienarea eră accollo attâtă de commună îngquâtiă ellii propune de a se permitte căsătoria preuţiloră gua în Biserica grecă; şi se plânge qud se vedeă, locuri in- fame lângă biserice, Şi în curtea de loma l9ngă pa- 
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fațiulă papei, şi qud mareșaluli sei lua4 unii tribută 
dela femeiele prostituate.« 

Nu se ascultă părerea lui Duranti. Celibatulă nu 
fă abolită, derd elli nu fâ mai bine observati de- 
quâtă mai înainte. | 

La epoca synodului dela 'Tridentii, questiunea 
căsătorirei preuţilorăi fă din noiiă pusă pre tapetii, 
In memoriulă publicată de împăratul suptă titlulă 
de Interim, se approbaă însurarea preuţiloră. Episco- 
pii, însărcinaţi de papa de a 'și-dă părerea lori as- 
supra accestei scrieri, declarară quă: „a separă pre 
preuti de femeiele cu quari se însurasse fiindă lueru 
forte dificile, ar trebuf să se tolerede căsătorirea 
preuțilori pând gquândă synodulă va luâ în accestă, 
privință resoluțiunea que uă va crede qua cea maj 
utilă pentru Biserică.“ 

Astii-felu se exprime iesuitulă Pallavicini în /sto- 
ria suynodului dela 'Pridentu a sa (1). Noi vomii ur- 
mâ pre accesti istorică ultramontanii în ceaa-que 
vomi ave de gissii în questiunea celibatului la syno-' 
duli dela 'Tridenti. 

Legatuli expunândă împăratului părerea Romei 
assupra Înterimuluiă, "i-disse: „qud se permittes preu- 

țilorii de a remân€ în starea de căsătoriă ; qud într- 
addevării accâstă stare nu le eră interdissă printruă 
lege divină, qui printruă lege ecclesiastică; quă cu 
tote accestea autoritatea laică nu poteă să dispense- 
de (pre guine-va) de dânsa, accâstă lege, cellă pu- 
cină întru Quâtă privesce căsătoririle que se contrac- 
taă, dupo chirotoniă, fiindă immemorială în Biserica, 
nu-numai latină, dâră chiarii grecă, şi prin urmare din 
tradițiune apostolescă que nu fussesse intreruptă (2). 

(1) Pallavie., cart. X. e. 17. 

(2) Ibid.
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Astă-felă legatulii papei nu recunnosces qua tra- 

dițiune apostolâscă deguâtă disciplina proclamată la 
synodulă în Trullo; elli nu das nequi-quumi accestă 
origine chiari celibatului, qui numai oprirei de căsă- 

toriă dupe chirotoniă. Roma mergeă mai departe de- 

quâtii Biserica grecă tolerândi acceste feluri de că- 

sătorie la cei que îndepliniai funcțiunile eccesiasti- 
ce (1). 

Astii-feli pretinsa sa perfecţiune în privinţa ce- 
libatului uă adussesse sd tolerede, în que privesce că- 
sătoria, preuţiloră, uni abusi contrarii unei tradiţiuni 

apostolesci. Astii-felii fussesse observati decretulii lui 

Gregorii allă VII-le. 

Quândii fă vorba de a reîncepe synodulii supti 
Piu all IV-le, împ&ratuli Ferdinand adressâ papei ună 
memorii pentru a quere căsătorirea preuţiloră (2). 

Nunciuli Commendon vădândă, în numele papei, 

pre ducele de Cleves, accesta se unî cu împăratulii 

pentru a quere căsătorirea preuţilorii.  „NeînfiEnarea 
preuţilorii, diceă ellă, uă face necessariă, pentru quă 

nu se afflai quinqui în tâte Statele selle quari sănu 

aibă publică concubine (3). 
Quândiă synoduli se întruni din notă, ducele de 

Bavaria querâ de assemenea căsătorirea preuţilorii (4). 

Francia înc se gândiă să facă acceaaşi querere. 
Se pote adauge multe lucruri fârte exacte la ac- 

ceste note extrase din Pallavicini. Astă-felă questiu- 
nea celibatului fă agitată în synodii în 4 Marte 1563, 
și mulţi se declarară pentru căsătoria preuţiloră, în- 
temeiându-se pre accestii cuvântă alli papei Piu allă 

  

(1 Pallavie., cart. XII, e. 8; cart. XIII, e. 9; cart. XIV, e. 14. 
(2) Ibid., cart. XIV, e. 13. 
(3) Ibid., cart. XV, e. 5. 
(4) Ibid,, cant. XVII, e. 4 şi e. 8.
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M-le: „Biserica occidentală ati opriti preuţilorii căsă- 
torirea pentru bune rațiuni; 'deră trebue a 'li-uă-per- 
mite astădi pentru raţiuni cu multi mai bune (1).“ 

Roma blamâ pre legaţi -quă aii permissă uă di- 

scussiune attâtă de pericul6să. „Căsătoria, se dices, 

va deslipi pre preuţi de dependinţa de sântulă-scauntă 
în proporțiune cu aftecţiunea que vori av6 pentru fe- 
meiele ]oră, pentru copiii loră, pentru patria lori. A 
le permite să se însdre aceâsta ar fi a distruge ierar- 
chia ecclesiastică şi a reduce pre papa a nu fi mai 
multă dequâti episcopi allă Romei (2).% 

Astii-felă, pentru a se salvă autoritatea papală, 
trebuiă să se lasse clerul întruă immoralitate que se 
îndrăsniă să se decorede cu numele de celibatii. 

Synodulii, în locă de a se plecă quererilorii que 
i se făcusse relativă de căsătoria preuţiloră, împinse 

abusuli âncă şi mai departe dequâtă mai înainte. P6- 

n5 în timpulii lui Innocentiii all II-le, se ratificaă că- 

sătoria contractată de preutulă quare renunţai la func- 

ţiunile ecelesiastice.  Synoduli dela Trident voî s5 
facă căsătoria impossibilă pentru ori-quare ecelesia- 
stică, declarând qud chirotonia, chiariă pentru ypo- 

diaconati, eră ună împedecământi dirimante (desfiin- 

țătoră) pentru căsătorită. Cu aceâsta se declaraă qud 
se preferi pentru preutii concubinatulii, que nu se po- 

teă speră de a se distruge, în locul unei căsătorii 

oneste și legitime. 
Accestă servitute nduă adaussă la legea celiba- 

tului avâ ea nesquazi resultate avantagidse pentru 

castitatea, ecelesiastică ? 
Ar trebui să fiă quine-va întriuă ignoranță com- 

pletă de Istoria Bisericei occidentale din secululi allă 

(1) Platina Vie de Pie ll. , 

(9) Fra Paolo, Hist. de concile de Trente, cart. VII.



șesse-spră-decele, pentru qua să pretindă quă aii fostii 
așșă. Noi nu voimii să approfundămi ună subiectii 
attâtă de scandalosii în elli-Gnsuși. S5 ne mulțănnimă 
cu quâte-va extracte din epistolele adressate bunului 

Vincent de Paul, quare lucraă, în secululă allă şepte- 

spră-decele, pentru reforma clerului. Le găssimi în 

vicța, sa scrissă de Abelly, episcopi de Rhodez, di- 
sciplulă sei. In 1642, i se series: „Aici întraceâstă 

diocesă, clerulii este foră disciplină, poporul fără 
frică, și preuţii foră pietate şi fără dragoste, amvo- 
nurile fără predicatori, sciința fără ondre, viţiuli fo- 
ră pedepsire; virtutea aici este persecutată... Carnea 
și sângele ai pusii suptii pecidre aici Evangelia și 
spiritulă lui Lisusă Christos.“ 

Unii episcopii “-scrieă qud ellii lucraâ fără suc- 
cessii pentru binele diocesei selle, „pentru marele şi 
neexplicabilulă numără de preuţi ignoranţi şi viţioşi 
que compunii cleruli mei, que nu se poti correge 
nequi prin cuvântă nequi prin exemplu. Mă îngro- 
zescii, quândi mă gândescii quă în diocesa mea suntă 
apprâpe şepte niie de preuţă beţivă stă impudici, quari 
se urcă în tote dillele la altarii și quari nu asi ne- 
qui-uă vocaţiune.“ 

Uni altă episcopă W-scrieă: „Affâră de canoni- 
culă feologal allă bisericei melle, eii nu sciii de-locă 
pre nequi-unulii dintre toţi preuţii diocesei melle quare 
s0 se potă acquită de vre-uă sarcină ecelesiastică.e 

„Din acceste monstre, conchide Abelly, pâte qui- 
ne-va să judece despre restulu buccăţei şi să înţel- 
legă qua que felu poteă să fiă starea clerului din cel- le mai multe diocese alle accestui regată (1).« 

Uni faptă sigură, este qud tâte 'operele pi6se corroboredă (întărescii) cronica scandalâsă a clerului 
PNI NI 

(D Abeliy, Vicţa venerabilului Vi i 
îraugtzzsu et venerabilului Vincent de Paul, cart. II, e. 1. (in
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în decursulă seclelori allă șepte-spră-decele şi allă 
optii-spră-decele. 

Quâtii despre allă n6u&-spră-decele, să ne fiă 
permissii de a pădi tăcerea, în temerea, que avemii să 
nu fimi accusată quă defăimămă, clerulii actual. 

După simplele note que cullesserămă, și pre quari 
le ami pot6 corsoboră cu miie altele, noi avemti drep- 
tuli de a conchide quă negui-uă-dată celibatulă nu fă 
observatii în Biserica romană, și quă accâstă Biserică 
favorisă în sînuli sei viţiulă şi immoralitatea, refu- 
sândi de a acceptă, înţellepta disciplină apostolescă pro- 
mulgată din noiă de Synoduli în Zrauldo, Şi quare aii 
fostă totă-de-una, observată de Biserica orientală. 

S0 examinămiă raţiunile que sfinti în general ad- 
dusse înainte în favârea legei celibatului. Se dice: 
Biserica are de missiune de a civilisă lumea predi- 
cândii pretutindene Evangelia; ders, nu pâte quine-va 
predică Evangelia fără a fi celibatariii, deci celiba- 
tulă este essenţial Bisericei. 

Acceptămiă maiora fără dificultate; €ră în que 
privesce mânora, noă distingemă. D&gud sar mulțănni 
quine-va de a dice quă mai bine este qua missiona- 
riul să fiă celibatariii, noi ami fi de accâstă părere, 
qudqui este siguri quă preutulă quare nu va ave 
nequi una din grigile paternităţei va fi mai aptă pen- 
tru sacrificiul personal, quă va pot mai cu lesnire 
sd se expună periculelori que însogesce neappărată 
ori-que missiune în ţărrele depărtate, la popore bar- 
bare. 

Deră dequă pretinde quine-va quă unii preutii înso- 
rată mar pot absolută să fiă missionarii, noi vomă re- 

spunde cu exemplulii missionarilori anglicani şi allii 
ministriloră protestanți. Este addevăratii, da sci nu, 
qu5 preuți anglicani și ministri protestanți; pătrundă
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în erele selbatice pentru a annunţă accollo Evange- 
lia ? Nu se pâte negă faptulă. Deci, unii omi însu- 
rată pote fi missionariii. Dâră, dice-se, missiunea lori 
nu are dequâtii apparenţele evangelisațiunei; în fondă, 
este commerciulă quare “-conduce. Trebue să fiă qui- 
ne-va forte imprudinte pentru qua să râdice acetstă 
questiune a commerciului missionarilori, quoqui ea ne 
adduce a minte numai dequâtu de imputările allă quă- 
Tori obiectă aiiii fostă Iesuiţii, imputări întemeiate, 
sprijinite cu probe irrecusabili, pre documente scâse 
din chiari archivele Congregaţiunei Propagandei (1). 
Dequd missionarii anglicani și protestanți merită impa- 
tarea que Îi se adresscdă, va trebui să mărturimi 
cu imparțialitate quă missionarii romani cei mai ce- 
lebri uă merită de uă potrivă, Dequd se pâte, prin- 
tre missionarii romani, cită quâţi-va qua virtuoşși, gar 
pot€ cit milliâne pentru quari apostolatuli nu fă de- 
Quâtii unii pretextă pentru a alergâă după avere stă 
după satisfacţiunea passiuniloră lori. Seimă qud mis- 
sionarii romani, şi mai alessă Iesniţii, atiă artea de 
a încântă spiritele prevenite prin narraţiuni minunate 
despre missiunile lori. Se possede pentru aecestii su- 
biectii faimâsa colleeţiune de Zipistole edificătârie. Din 
nefericire pentru acceste pidse înşellăciuni, alţi mis- 
sionari romani ati avută grigea de a demonstră qud narraţiunile Iesuiţiloră nu erati dequâtă nesque ro- manţe; qud frumâsele lori chrestinătăţi nu existaii; 
Qud în locii de a face chrestini, se făcusse ei Gnşişi 
sectatori ai lui Confucius scă ai lui Budha (2). 
„De altă parte, pote quine-va întrebă unde sfinti 

resultatele missiunilorii, De secule se spune qu5 se 
evangeliscdă tote părţile lumei. Noi căutămă ehresti- 
DIR 

(ID) Vedi Histoire des Je snites a nâstră. (2  Ibid. i
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netățile que sai formati, şi nu le afflămi necăiurea, 
Unde este deră accestă mare suceessii que se accor= 
dă missionariloră romani din causa celibatului lori? 

Deră quândă ar şi fi addevăratii quă apostolul 
chreștinii trebue so fiă absolutu celibatarii, qur ar ur- 
mă de acci în favorea legei celibatului impusă cleru- 
lui reşidentă (que stă a casă, în megloculi poporu- 
lui sei), quare nu are dequâtă de a purtă grige de 
uă țârră chrestină, dequâtă de a uă instrui, de a uă 
moralisă, fără a ave qua să înfrunte nequi-ună peri- 
culă ? Starea preutului missionarii este cu totulă alta 
dequâtă a preutului în ţerră chrestină. Pentru que 
dâră să se pretindă qua aceesta din urmă trebue abso- 
lută să aibă qualităţile cellui d'ântâii ? Accesta este 
vă sofismă que nu se pote susţine. 

Deră pott-va quine-va găssi missionari în Bise- 
ricele în quară legea celibatuli nu ar există? Accâ- 
stă questiune nu pote fi resonabil pusă. Biserica gre- 

co-russă nu impune celibatulă, și cu tote accestea ea 
are uă mulțime de monachi celibatari din quare pote 
qaine-va, face, quândii va voi, missionari. Ea are, de 

altă-felu, dejă uni Gre-quare numtră (de missionari) 

quari nu assurdescii lumea de successele lori, este ad- 

devărată, deră quari ati successe mai reali, cu multă 
mai reali dequâti missionarii romani. In loci de a 
trămitte la tâte ecourile bulletine de pretinse victorii, 

după quumii faci pre adesea missionarii romani, ei 
lucredă cu modestiă, fundedă chrestinătăţi durabili, 
traducă, în limbele celle mai selbatice sântele Serip- 
ture, liturgia, rugăciuni trasse din operile Părinţiloră 
Bisericei. Ei nu se dai înappoi negui din aintea dif- 

“fcultățilorii fysice que li presintă ţărră abbiă explora- 
te până aică, nequi din aintea privaţiunilori; și cu t6- 
te accestea, mulți dintre accesti missionari ruși sfântă
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însoraţi.  Ceaa-que este mai multii, femeicle loră - 

secundegă pre IOngă persâne de sexuli lori, portă grige 

de Bisericele que reeșșescii să construescă cu mari 

sacrificie; și acceste. nobili femei sfinti, pentru pop6- 

tele selbatice, addevărate surori de caritate, 

Noi ami av6 multe de dissii assupra importan- 
ței femeici preutului și assupra femeiei preutului mis- 
sionariii în particulară; deră nu este locul aici. Noi 
voimă numai s6 eppunemi quâte-va fapte şi bune ra- 
ționăminte la nesque asserţiuni gratuite şi la sofisme, 
SO ni se permittă cu t6te accestea qua să spunemit 
quă până accumii nu sai exploratii din de adjunsă 
accestă mină de sentimentii que se affă în ânima fe- 
meiei chiămată să 'şi-unâscă sârieu sa ca a preutului; 
(în anima) accestei femei pure, piâse, quarea, nu are 
să cheltudscă partea cea mai forte a energiei selle 
întruă luptă penibilă contra, instincteloră natarei; all 
quărei sufiletă linistiti, blândă şi piosă, pote să în- 
congiure casa severă a preutului de tâte attragerile 
carităței. | 

Femeia, în general, are uă înaltă missiune s0- 
cial& de îndeplinit; femeia preutului are uă înaltă 
destinată, religisă, şi dequă. ar formă-uă quine-va du- 
pă quumiă trebue să fiă, iustituţiunile bastarde alle Bi-: 
sericei romane, instituțiuni, în quari celibatulă distru- 
ge sentimentulă addeverati şi desvoltă zelulă fanatici, 
instituţiuni despre quari se face attâta, scomotă, quari 
pară attâti de strălueitbre vedute din depărtare, quari 
gântă attâti de sărace vădute de apprâpe, aeceste in- 
stituțiuni Sar vestedi înaintea eorporaţiunei pure, îi 
struite, zel6se, a femeieloră sacerdotali, Ar. regăssf 
quine-va accollo pre aceelle sânte femei, pre accelle 
vă&due, pre accelle diaeconesse que fură attâta de utili 
în primele secle chrestine. .
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Preutulă, dice-se, trebue so nstrucscă poporulă, 
s0 lii-moralisege, să exercede în privința sa caritatea. 

Pentru a "fă-instrui, trebue să fiă elli 6nsuși 
omă de studii ; d&ră, pentru a fi astă-fel, trebue să 
fiă celibatariii, după apologistii celibatului. 

Consequința accestui raționământă, este qud nu 
pote qnine-va găssi dequâtă pugini sâă nequi-unii sa- 
vantă printre bărbaţii însoraţi, şi quă trebue să se 
găssescă mulți printre celibatari. Accâstă conseguință 
este ea addevărată ? Nare quine-va trebuinţă dequâtii sd 

'şi-arrunce uă căutătură de ochi preste istoriă și preste 
societatea actuală pentru qua să sciă în que să se ţi- 
nă. Unii faptă siguri, este quă tote progressele în 
filosofiă, în sciinţe, în arţi, aăii qua personificaţiune 
bărbaţi însoraţi. Uni altă faptă nu mai puginii și- 
guri, este qud la uă sută de preuţi celibatari nu va 

găssi qiuine-va' quinqui quari să fiă Gmenă de studii. 
Uni alti faptă, este quă exceptândă quâte-va con- 
gregaţiună s6ă ordini (tagme) monastice que străluei- 
ră, la certe epoce, prin lucrările lori de erudiţiune, 

nu înt6lnesee quine-va în clerulă celibatarii dequâtă, 

forte pugini bărbaţi studioși. Accesti bărbaţi faci ex- 
cepțiune, și quândă sar reunf numenile celloră que 

aiiii dati 6re-quare probă de iubirea lori de studii, 

accesti numtrii va fi neînsemnati, în comparaţiune cu 

allii accellora que n'aiiă studiati. Fără a ne urcă în 

secule, se pâte face accestă statistică pentru timpulă 
de faciă. 

85 luămii de exemplu pre Francia, quare trece (în o- 

chii lumei) quă are clerulii cell mai istruitii, cellii mai re- 

gulariă. Quari sântii operile scientifice alle accestui cler 

dela începutuli seculului? Dărimii, în litteratura religi6- 

să, quâte-va opere, nu însemnate în elle-ânsele, deră quari 

aiiă făcută v6Olvă în lumea ultramontană. Alle cui
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sântii acceste: opere? Alle D. D. J. de Maistre, de 
Bonald, Laurentie, ete., quari sfintii s6ii atiii fostă băr- 
bată căsătoriţi. Quine suntii acceia pre a quărorii di- 
recţiune uă urmedă clerulă în materiele politice și so- 
ciali? Bărbaţi însorați.  Căutămii printre operile ce- 
libatariloră, şi nu întâlnimă deguâtii compilaziuni fă- 

ră valdre, alle quăroră autori copicdă fără sfislă pe 
predecessorii lori, qua Rohrbacher, Gousset, Casrricre, 

Jager, etc., ete., quari nu ai uă ideă a lori. 

D6qud sciinţa exist& în cleră, trebue să uă ju- 

dece quine-va după fructele selle. 

Fructele selle sânti nulle, deci ea nu există. 
Quumiă după accesta să ni se spună qud celibatuli 
este unii principii fecuudii pentru studii; quă, fără 
celibată, elerulă nu sar pote applică la înv&ţământii? 

Noi nu negămi qud clerul celibatariă nu se p6- 
te glorifică cu frumâse numeni. Noi nu privimii celiba- 
tulă qua unii obstaculi directă pentru studiă şi sei- 
inţă. Dâră ceaa-que sustinemii, este quă căsătoria nu 
este unii obstaculă pentru studii, și tote faptele ne 
dai dreptate. Vomi adauge quă celibatulă este în- 
directă ună obstaculi pentru sciință, affâră numai d6- 
quă (celibatuli) nu este liberi, îmbrăggișată sponta- 

„net, și nu în urma unei legi generale impusă; qud- 
qui celibatuli forțată, pune pre omii întrnă stare de 
neplăcere și de luptă, quândă nu %-adduce miie de 
preoccupațiuni cu quari studiul şi sciința nu se ac- 
commodedă de-lociă. 

Este forte addevărati, quumiă uă dice Cicerone, 
qud cugetările celle înalte sânti incompatibilă ca o- 
luptatea, şi a nume pentru accâstă rațiune elle se în- 
telnescii forte rară pre la celibatariă Jorțați, quaui, 
consideraţi în modă general, sântă menă de volupta- 
ie, în vreme que bărbaţii însurați nu sântă distrașşi
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dela studii şi dela înaltele cugetări, prin usulă puri, 
legitimi şi pacinică alli căsătoriei. 

Apologistii celibatului arruncă injuria cu mânele 
pline ministriloră protestanți, msserabililoră popi; 85 
admittemi quă clerulii oriental nu este instruită, (Q6- 
75) clerulă occidental este elJi în destulă (de instruiti) 
pentru qua să se potă vorbi despre accesta cu attâta 
sufficiență ? Deră, cell pugină, clerulii oriental este 
moral, qualitate que nu uă possede de-locă clerulă oc- 
cidental. 

Să presuppunemi quă căsătoria ar fi raţiunea 
quarea ţine pre clerulă oriental în ignoranță; se va 
pot6 respunde quă celibatuliă este rațiunea. immorali- 
tăţei clerului occidental, şi va remân€ attunci accestă 
questiune: Este 6re mai bine să aibi unii cleri celi- 
batariii immoral şi que-va instruită, dequâtii ună cleră 
moral ignorante? Quâtă despre noi, noi ami optă pen- 
tru celli din urmă, 

Totă lumea scie quă ignoranţa, pr6 exagerată, a 
clerului oriental şi-are surgintea cu totulii întruă al- 
tă causă dequâti în căsătoriă; qad dequd accestii cleră 
este ignorante, elli possede cu tâte accestea bărbaţi 
a quăroră sciință nu are întru nemica a se teme de 

comparațiunea que ar potâ-uă quine-va face cu a cel- 
lori mai famoși preuţi romani. Cei que sânti în cu- 

rentulă spiritului gue domnesce în Biserica orientală 
seci quă accollo se operâgă, suptii influenţa circum- 

stărilorii favorabili, uă renovaţiune scientifică addevă- 
rată, astă-felă înquâtii se pote speră, întruni viitoră 
appropiată, pentru Biserica orientală, unii cler a quă- 
rul instrucţiune va fi egală cu moralitatea. In Rus- 
sia mai alessti, accâstă mişcare se face simțită; și în 
punctulă unde aceâstă Biserică este de pre accuma, 
nu este de sigură inferi6ră, suptiă raportulii scienti-
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„ficii, Bisericei Franciei, quare este considerată cu tote 
accestea qua cea dântâiii din Oceidinte. Sar pot6 
chiară susțin€ quă Biserica Franciei este întrecută 
de câtră a Russiei. Este destulli de a 'şi-arruncâ 
quine-va ochii assupra operiloră que ammândâut cele- 
urile francesă și russă publică; assupra studielori 
urmate în secolele ecclesiastice, pentru a vede dintr- 
uă căutătură de ochiii unde este superioritatea. 

Dequă apologistii celibatului nu cunnoseii Bise- 
mica russă, ei potă cunnâsce Biserica, anglicană, multi 
mai appropiată de dânşii. Ei bine, să se compare 
consciinţiosi operele litteraturei religi6se în Angliter- 
ra şi în Francia, și se va, ved€ quă clerulă însorată allă 
Angliterrei este mai studiosti și mai instruită dequâtă 
clerul celibatarii din Francia. 

Se dice âncă quă clerulii însorafii nu va av6 
nequi-uă-dată coragiulă să predice religiunea în totă 
lumea, fără, excepţiune. Ell va cedă ammenințăriloră 
paterei timpurale, prin menageamenti pentru familia 
sa. Nu quumii-va va dice quine-va quă clerului celi- 
batariii aii dată totă-de-una probă de uă nobilă inde- 
pendință, și qnă, pentru miie alte considerațiuni de- 
quâtă căsătoria, 6meni fără credință, în tâte elerurile 
lumei occidentale, m'auăă căleată în picidre addevăru- 
rile religiunei? Sar face uă lungă istoriă dequă ar 
voi gquine-va să raportede tote faptele quari attestă 
qu5, în differitele Biserice, clerul celibatarii sai în- 
Jositii înaintea puterei timpurale, prin ambiţiune, pen- 
tru iubirea de bani, pentru onoruri, etc., ete. Luptele 
sacerdoţiului și alle imperiului nu împlu re annalile 
Bisericelorii occidentali? Şi, în acceste lupte, quâte în- 
Josiri, quâtă murdară avarițiă, quâtă, ambiţiune! Quâ- 
te sacrificie făcute „Nu-numai în detrimentulu religiu- nei, ded până şi în all cellei mai vulgare onestăți!
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Quâte pete de sânge se observă chiară pre paginile 
accestori annali! 

SO ne lăssămii derd de declamaţiuni. $5 arrun- 
cămi uă simplă căutătură de ochiă assupra Bisericei 
din Oriinte, în quarea clerulă ai fosti totă-de-una în- 
soratii, și s0 ne spună quine-va quare este addevă- 

ruli pre quare s6 lu-fi sacrificată accâstă Biserică, 

quarea 'şi-pune tâtă gloria sa întru a conservă cu în- 

grigire deposituli divină pre quare apostolii și pă- 

rinții i "lă-ai transmissi. Inaintea accestui fapti în- 

contestabile, que devinii declamaţiunile insultătârie con- 
tra căsătoriei quarea ar fi causa tutorii relleloriă, şi 
în favorea celibatului quarele ar fi surgintea tutoră bu- 

nurilorii. Celibatulii que se trâmpiţţedă attâta de multă 
nai fostii nequi-uă-dată alta dequâtii uă excepţiune 

în Biserica romană; iubirea de argintă şi ambiţiunea 
sântă, mai multi deguâtă căsătoria, cause de înjosire 

pentru preuti, şi celibatuli pre lOng6 accestea mai 

pârtă âncă una cu ellă, dorinţa roșșiinâsă de a și- 
satisface passiunile, dorință quare muncesce pre celi- 
batariul forțată cu multă mai multii dequâtii pre o- 
muli însoratii, mai alessii quândiă accesta din urmă e- 

ste nutrit de principiele moralei evangelice, după 

quumii sfântă, nu-numai preuţii Bisericei orientale, d6- 
ră şi preuţii Bisericei anglicane și ministrii protestanți. 
J. de Maistre ai dissi qud accestia din urmă sfântă 

professori de morală îmbrăceaţi în negru și cu crava- 

tă albă. Este forte de doriti qua Omenii îmbrăceaţi 
cu haine negre mai lunge, și allii quărorii giittii este 

ornată cu cravate albe să en rabaturi (legătură de 

gfittă dintwuă buccată de pândă que se portă pre peptă 

sc6să preste haine despărțită în două părți lungăreţe), 

să predice uă bună morală și mai alessii sd uă pra- 

ctice, în locii de a edifică pre parochianii loră cu
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istoridre apoeryfe, cu miracule false, cu superstițiuni, 
cu dogme nus și cu dinariulă sântului Petru. Noi ne 
vomii permitte âncă de a face să se observe quă p6- 
te quine-va să fiă forte suppusă puterilor timpurali, 
foră qua sd fiă servilii şi mai alessi fără qua să îm- 
pingă servilismuli până la sacrificarea addevărului, 
Preuţii din Russia şi din Anglia, spre exemplu, se 
credă cu attâta mai multă autorisaţi de a fi suppuşi, 
cu quâtiă qualitatea de chreștini nu % împedică de a 
fi (preuţi) ai ţerrei lori, și cu quâtă nu ati în ca- 
pulă lori ună suverană străinii quare să edictede legi 
în contradicţiune cu accellea alle principiloră que gu- vernă patria loră. Pentru clerurile que nu sfintă ro- 
mane, celle du& puteri sânti cu desăvârşire distincte, şi elle nu înţelegi accestii amalgami a quărui per- 
sonificaţiune este pontificele romani, Romanistulă 
consideră de servilismuă suppunerea legitimă; €r5 noi 
privimă pretinsa independență a clerului romană qua 
uă revoltă contra autorităţei legitime, în profitulă unei 
autorități străine que se decorâdă cu titluri sonore și 
se investesce cu infallibilitate, este addevă&rată, deră 
qăare nu este pentru accâsta mai legitimă. 

Trebue accuma să citămi textual ună passagii 
dintr'unii pamflet publicată în fav6rea celibatului, 
spre a nu fi accusată quă mărimi preste măsură o- 
biecţiunile: 

»Cu que frunte va, pote preutulă însorată să re- 
commande de pre amvoni integritatea moraliloră, ea- 
stitatea, înfrenarea, guândi elli-ânsuși dă seculului copii mai multi dequâtă lui Domnegei? Quumi va pote ellă să predice sărăcia, evangelică, quândă ellă- Ensuşi este oblegatii de a se dă la ori-gue meşter- șugi de nemica pentru a adună bani pentru immen- sele trebuinţe alle familiei selle? Quumi se va appu-
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că preutulii însoratiă să inculce (altora) practica, cel- 
loră-l-alte virtuți coprinse în neappreţiabilile pagini 
alle Evangeliei, quândă elli Ensuşi le neglege affân- 
du-se în căsătoriă 2% 

Asti-feli, căsătoria stabilită de Domnegeii şi râ- 
dicată, în Biserică, la demnitatea de mysteriii, este uă 

stare impură, şi cellii que este însorată nu va potâ 

predică integritatea moraliloră pentru-guo va av6 co- 

pii: Nu pote quine-va să se suppună marei legi dom- 

nedeesci: Cresceţi și ve îmmulţiţi, fără a fi impudicii, 
neînfr&natii ! 

Astii-felii, preutulă quare 'şi-ţine vicța cu lucruli 

mâneloriă, qua sântulii Pauli, nu va pot€ să predice 

sărăcia evangelică,! 

Astiă-felii, este destullă să fii însoratii pentru 
qua să neglegi virtuțile evangelice! 

Crede quine-va qu5 vistdă quândii citesce attari 
inepţii. Nu este 6re Domnedeii primulii culpabile d6- 
qud căsătoria este impură? Preutulii quare trăiesce 
fără a face nemica, quare priimesce unii salariă din 

sudorile poporului, pote deră predică cu fruntea mai 
susti sărăcia evangelică dequâti celli que dă popo- 

rului exemplu cu munca? Dequă consequinţa căsăto- 

rici este uitarea s6ii negligența viituţilorii evangeli- 

ce, quumii se face quă lisus Christos n'a proscrissă 

căsătoria? quumi se face quă Biserica aii condam- 

nată qua eretică pre cei que aiii insultată căsătoria ? 

După passagiulă copiată acci mai susii, să ci- 

tămiă pre J. de Maistre, quare se crede de spiritit 

quândii gice quă degud femeia preutulului ar fi ne- 

credinci6să, lumea va ride de ellă quândi va predi- 

câ. Forte bine; dâr5 nu ride lumea și quândă ună 

pretinsii celibatariă se urcă pre amvonii, purtândă pre 

spatele sei unii bagagiii adesea considerabile de isto-
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rie scandalâse que se repetă în privinţa sa, în paro- 
chia sa și în parochiele învecinate? Quâtui de bine 
șede morala evangelică într'uă attare gură! Acceste 
casuri sfântă rari, va dice qnine-va. Pardon, nu attâtiă 
de rari pre quâtă se dice. Numai, se preface quă nu 
crede, (în existenţa lori) pentru-quă are pentru ac- 
cesta res6nele selle; D. J. de Maistre ave de asse- 
menea pre alle selle pentru a dice quă preutulă tre- 
bue să fiă unii omii absolută superior cellori-l-alţi şi 
pentru a face din preutuli celibatarit pre accestii omii 
superior. Dâră appărătorii legei celibatului în zadar 
se ostenescii, preuţii romani voriă continuă de a pro- 
bă qud ei nu sfântă superiori cellori-l-alţi Gmeni, și 
quă legea allă quărei jugă 'lă-portă “-face pr6 ade- 
sea înferiori. 

Apologistii celibatului pretindă quă ar trebui să 
se abolâscă confessiunea, dEquă sar aboli celibatuli. 
Pentru que? 

Pentru-quo uă femeiă tântră, ună fâtă-mare nu 
vorii îndrăsni inequi-uă-dată să revelede preutului în- 
sorati „vijeliele unei ânime pr6 sensibile, pre affe- 
ctudse.“ 

Cu accâșta nu vrea să dică qud se răspunde la 
Questiune; quăqui accâsta vrea: să gică pură şi sim- 
plu: Nu este possibile de a se mărturisi la preutulii 
însoratii, peniru-quo accâsta nu este possibile. Pentru 
que, încă uă-dată, aceâsta nu este possibile? Pentru- 
qu5 preutulă însorată este dati la îndouita ispită a amorului şi a curtosităjei. Este Gre accesta, între- bămă, ună vespunsă resonabile? Quumii întraddeveri 
îndrăsnesce quine-va să affirme qu5 preutulă a quă- rui ânimă pacinică (liniştită) şi chrestină nu mai are de a căută aftecțiuni în aftoră de familia sa, va fi mai multă dată tentaţiunei amorului deguâti celiba-
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tarăulă forfaiă, quare este omii, ori-que sar face și 
ori-que sar dice, și quare aii probată fârte adesea 
qud este omii pentru qua să se mai pâtă, quine-va în- 
doui despre accâsta? Preutuli celibatariii are uă âni- 
mă de granită pentru a simţi, se dice. Aceâsta vrea 
sd dică a presuppune acceaa-que este în questiune, sâă 
mai bine a affirmă cu semeţiă contrariulă addev&ru- 
lui. Quine nu scie qu5 scandalele a quărerii causă 
directă ai fostă confessiunea ai făcutii sd se pără- 
sescă confessionalulii în cea mai mare parte a Bise- 
ricei romane? Quine se mărturisesce astădi în ace6- 
stă Biserică? Uă turmă de femei devote (eucernice- 
minciunse) quară faci din confessiune ză rutină, ună 
medlocii de a conversă cu duchovnicii loră, de a vor- 
bi despre apprâpele să despre ori-que altii lucru ș 
quari vinii uă-dată sii de două ori pre septemână la 
confessional și quari nu sânti pentru aceesta mai bu- 
ne; quari adesea sfintii povățuite cu totulii de altă 
motivă dequâti de allii perfecţiunei loră. Dequd nu 
ne ami teme de scandalii, que de fapte amii ave să 
raportămă și quari arii probă qud ânima duchovnicu- 
lui celibatarii nu este de-locă de granită quândi e 

vorba de amori! Deră accâstă operă este pr gravă 

pentru qua să putemii intră în assemenea detallie. 
De altrăminte, faptele sfintă de fagiă quari vur- 

bescii mai tare dequâtii tote affirmaţiunile: nu se mai 

mărturisesce quine-va la preuţii celibatari; se mărtu- 

risesce la preuţii însorafă în Biserica, orientală. Con- 
fessiunea, este privită cu dispreță în Biserica romană, 

ea este. respectată în Biserica orientală; confessiunea, 
nu este obiectul nequi-unei imputări în Biserica 0- 

rientală; în Biserica romană, din contra, ea dă loci 

în fiă-quare di la celle mai odi6se scandale, la ac- 

cusaţiuni de immoralitate.



Romanistulii pare qud aii prevădutii aceestă o- 
biecţiune. Așșă se applică elli de a înjosi confessiu- 
nea în Biserica orientală. Eli merge suptă accestii 
raportă pend la burleseii (glumă preste măsură). D, 
avva Martinet, întrunit infamii pamfletă intitulată Pla- 
ton- Polichinelle, pune în scenă pre unii domni quare 
face pre amabilulii cu femeia sâi cu fiia preutului și 
quare a doua gi merge so îngenuchie cu pietate I6n- 
go grilă.  Ellă imagin6gă uni popă quare vine să 
mărturisescă pre uă familiă nobilă. Este priimitii în 
buccătăriă unde i se dă de mâncare Şi beutură în a- 
bundanţă. Pre urmă, membrii familiei occupaţi cu jo- 
culă de cărți se lassă pre' rândă de jocă pentru a 
merge qua să se mărturisescă. Fiă-quare spune po- 
pei d6uă trei cuvinte, accesta dă deslegarea, dă qua 
penitență recitarea unui Tatălă nostru şi a unui Ave 
(Născutâriă de Domnegei, Fecidră Dbuccură-te,) şi co- 
media sai isprăvitu. 

Noi nu ne vomi înjosi până la a combate attari 
inepţie. Să facemă numai sd se observe quăd D. av- 
va Martinet ai dată Ensuşi probe fără replică qud nu 
sciă nequi primulă cuvântă allă subiectului în quare 
voiă să se veselâscă attâtă de grațiosii. Fiă-quarescie 
qud în Biserica orientală nu îngenuchiă quine-va pen- 
îvu a se mărturisi; qud accollo nu este nequi grill 
nequi confessională; quă rugăciunea numită Ave nu 
este accollo dată qua penitență după quumii nequi 
Tatălă, nostru; acceste simple observări sânti de ad- 
junsă pentru a face pre quine-va să appreţiede de ne- cuviincidse şi calomnidse trivialităţă, nedemne, nu-nu- 
mai de preuţi dotați cu simţulă commună, dâră nequi de simpli 6meni onesti, 

i Portalis, vorbindă contra căsătoriei preuţilorii, aii făcută să se observe qud confessiunea făcută la ună



celibatarii quare ar voi să se îns6re ar av6 încon- 
veniente; nimenea nu ună n6gă. Dâră dequd accesti 
jurisconsulti ar fi cunnoscută disciplina Bisericei o- 
rientale, ar fi înțellessii quă observaţiunea sa nu are 
nequi-uă valdre. Preutuli, în Biserica orientală, se 
însoră mai înainte de a intr în chirotoniă. Eli nu 
mai pote dâră abusă de ministeriulu seu pentru a 'şă- 

„căută uă femeiă. Noi convenimii fără difficultate quă 
uni preutii celibatariă ar pot abusă de confessiune: 
întruni scopi matrimonial. Dâră Biserica sai scă- 
pati de accestii inconvenient oblegândii pre totă ecclesi- 
asticulu a se căsători mai înainte de priimirea, sacer- 
doțiului.  Observaţiunea lui Portalis nu probegdă deră 
nemica în favorea legei celibatului, și învățatul ji- 
visconsulti das dreptate, fără să sciă, înaltei înțel- 
lepeiuni a, Bisericei orientale în privinţa eăsătorirei 
preuțilorit. 

De siguri, dequă amii voi să ridiculisămii con- 
fessiunea așșă prequumi se practică ea în Biserica ro- 
mană, amii ave amplă (întinsă, destullă) materiă. Ne 

ar fi mai lesne nduă de a înveseli pre lectorii nostri 

prin depingerea menagiului preutului celibatariă, de- 

quâtă n'aii fostii lui Platon-Pokehinelle de a, ridiculi- 
să bunele şi onestele familie alle preuţilorii însoraţi. 

Dero, uă repetimă, nus nu ne place scandalul. Să 
ne mulțănnimiă de a dice quă Biserica orientale pos- 
sede preuţi însoraţi quari sciii face să fiă onoraţi, și quari 

aiiii potuti conservă credința în ânima popbrelorii în- 

credințate îngrigirilorii loră. 

Clerulă romanii cu celibatulă seti făcutu-aii totii 

attâta ? 

Apologistii celibatului pretindă quă, fără accestă, 
credință nu este nequi zelă, nequi dragoste, nequi des- 

interessare.
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Ar trebui quine-va s6 ignorede absolutii istoria 
clerului celibatarii pentru qua so nu sciă quă, în 

decursii de secule, elli nu sati gândită dequâti qua 

sd se înavuţescă; quă, prin medlocele celle mai pu- 
cinii legitime, elli adjunsesse a se face stăpânii pre 
cea mai mare parte din proprietăţile teritoriali; qud 

beneficiarii, episcopii, preuţii scă egumenii, nu se gân- 
diaii dequâti de a cheltui pre luxi și pre mese (bo- 
gate) veniturile assupra quărora nu aveaă dreptulă 
dequâti în marginile strictului necessariii; quă stabi- 
limentele de binefacere erai rari; quă cea mai mare 
parte nu erai întemeiate de cler; quă accesti clerii 
se acquittad attâtă de reă de administrațiunea acce- 
storă case que -erâ încredințate, înquâtii spitalele și 
ospiţiele erai mai multi nesque visuine desgustătârie 
dequâtă case de caritate. Ar trebui s5 ignorede qui- 
ne-va absolutii istoria pentru a nu sci quă mai tâte 
stabilimentele de caritate şi de învăţământă erati da- 
torite personeloră căsătorite que dotaii acceste case 
și Bisericele cu venituri de quari clerulii făceă unii 
reii usi. 

Și în presenţa accestorii fapte necontestabili se 
îndrăsnesce să se facă din caritate apanagiulă celi- 
batului. Va fi quine-va cu addevărulă affirmândă con- 
trariulă; recunnoscândă quă celibatulă forțată, crea- 
dă pentru cei que se înrol€dă întw'ânsuli miie de tre- 
buinţe pre quari le ignoră bunului şi onestulii părinte 
de familiă; quă distruge dragostea în surgintea sa, prin 
miie de preocupaţiuni alui quărora principiii este elli; 
qud dă nascere egoismului şi dessccă ânima. 

De unde vină âncă și astădi, ressursele drago- 
stei private? Clerul le adună, da; d€r5 de unde le 
iea elli? Din punga 6meniloriă însuraţi. Deguă căsă- 
toria nu distruge dragostea la laică, pentru que ar distruge-nă ea la preută ?
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Amii pot6 chiarii face să se observe quă pren- 
tulă cu addevărată celibatariii este uă excepţiune în 
Biserica romană; quă falsulă celibatarii trebue să fiă 
necessariaminte mai egoistii dequâti omuli însuratii; 
ami pote studiă, clerulii romanii actual în vicța sa în- 
timă şi a vede la que se reduce accâstă dragoste 
despre quare se face attâta scomoti. Dâră nami po- 
t€ desvoltă, acceste consideraţiuni fără a intră în de- 
tallie scandalose; va fi de adjunsii să le indicămiă 
întrună modă general pentru a face să se înţellâgă 

quă ne va fi lesne de a probă gr elerulă însoratiă 

nare de a se teme întru nemica, în privința drago- 

stei, de comparaţiunea que ar pot€ quine-va face-uă, 
cu cleruli romani. 

Amii av6 multe de dissii contra eroismului cu: 

quare voiesce quine-va sd dotede cleruli celibatariiă, 
consideratii în modii general. Amii pote stabili qud 

dâquă ai fostii la dânsul unii individi caritabilă și 
devotați, sai găssitii de accestia şi printre medici, 

printre ministrii protestanți, în tote classile societăţei; 
qud se abusâdă que-va quamă multi de licenţa de a 

conchide dela particulariă la general, attribuindă u- 
nui corpi întregă virtuțile guâtorii-va dintre membrii 
sei. Der5 noi vomiă face numai să se observe quă 

nu Sai probată quă devotamentulă quâtori-va preuţi 
aii avută de principii celibatulii loră. Nu se semna- 
l€dă pre fiă-quare di acte de devotamentii din partea, 
Gmeniloră coragioși pre quari căsătoria nu -împedi- 

că de a înfruntă celle mai groznice pericule şi chiarii 
uă morte sigură? (ud celibatulii forțatii nu este uni 
obstaculă directă accestui devotamentă, noi voiosii uă, 

admittemii; d€ră, cellă puţinii, s6 aibă quine-va attâ- 

ta pudâre pentru qua să nu de€ pre accestii celibati 

qua pre principiulii regeneratore “allă devotamentului, 
20



pentru-qud “lă-întâlnesce quine-va totă așșă de bine 
şi chiariă mai adesea ori la &menii însurați degquâtii 
la celibatari. 

Nu merge (apologistulii celibatului) până a pre- 
tinde qud preutuli aşşă dissii celibatariii nu este ne- 
qui-uă-dată dispreziată! Quine nu scie cu tâte accestea 
quă, chiară în sinulă Biserieci romane, nimenea nu 
erede în castitatea preutului, și quă tocmai pentru ac- 
cesta cleruli accollo este attâta de general dispre- 
țiatii. Deră romanistuli nu voiesce să vâdă ceaa-que 
fiă-quare vede. Ellă declamă și €ră declamă, şi nu 
se îndouiesce quă exaltațiunea sa febrilă, extravagan- 
țele selle, grossolăniele selle, nu fact dequâtă să pro- 
bede neputința sa de a appără uă lege immorală qua- 
re attâta de multă ai văttămati pre Biserica romană. 

Apologistii eelibatului uă justifică affirmândă qud 
cei que contractegă oblegaţiunea pentru celibatii lu- 
credă în libertate. Accâstă asserţiune este falsă. Nu 
ne va convinge quine-va vre-uă-dată qud ună tânără 
de d6uă-deei și unu de anni, crescută din copilăria 
sa în seminarie; separati systematică de societate; 
pre quare și li-aii attaşatu (educatorii) qua să Lă-fa- sonede pentru celibati; quăruia i sai presentati qua uă crimă cugetarea de căsătorire, supti pretextu de castitate; quare ati fostă nutrit în cugetarea quă Domnedei "lă-chiămaa la preuţiă, şi quă va fi per- dută pentru totii-de-una dequă ar lipsi de a răspun- 
de pretinsei. selle vocaţiuni, nu ne va convinge qui- ne-va nequi-uă-dată qud unii attare tânără se va fi buecurândii de libertatea sa în obligămentulă que 'şi- lea quo va observă celibatulă în tâtă vița sa. Noi scimă forte bine qu6 nu se face seminaristilorii vio- lență  fysică; deră, în educaţiunea lori, totulii este coordonati așșă înquâtă să producă uă violență mo-
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vale, și proba, aecestei violenţe, este quă cea mai ma 
re parte dintre ecelesiastici 'şi-calcă angagiamântulă 
de îndată que se affă în medloculă lumei și sântii în 
stare de a compară între starea que li saă impusă 
şi între acceaa que ar fi trebuit ei să al6gă, 

Astii-felii considerată cu privire la individă qua- 
și cu privire la toti corpul clericală, legea celiba- 
tului este immorală, şi Biserica romană gravii s'aă în- 
şellatii de aă impusu-uă tuturorii celloră que se pre- 
sintă pentru a priimi chirotonia. 

Biserica romană sai înșellată âncă, și în privin- 
ţa mysteriului Chirotoniei, pretindândă quă elli con- 
feresce episcopilorii uă putere que nu uă ai, în lu- 
cruile credinţei. 

Ea pretinde quă episcopii, în virtutea consacra- 
țiunei que li este conferită, atiă dreptulă, de împre- 
ună cu papa, de a decide infallibil în questiunile de 
credință. Ea se pune astii-feli în contradicțiune cu 
sine-Ensăși, quăqui, în urmarea unui vechii obiceii, . 
ea înveță quă tradiţiunea permanentă şi universală a 
Bisericei este criteriul credinţei catolice. Dequă e- 
ste așșă, este forte evidinte qud episcopii, în lucru- 
ile que privescă credința, aiii, nu ună drepti, qui 
uă datoriă, quândă uă discusiune se deschide de e- 
retică assupra unei dogme revelate. Aecceâstă datoriă 
consiste în acceaa quă episcopii attestă, fiă-quare pen- 

tru Biserica sa, respectivă, ceaa-que totă-de-una și cu 

statorniciă s'aii eregută, qua que-va que ţine de ere- 
dință, în Biserica accesta, pre quare ellă uă represintă. 

Pugină interess€dă (pre quine-va) dequă episco- 
pulii este învăţatii sci ionorante; dequd este să nu 
eloquinte; dequd raționgă sc nu raţionedă. Sciinţa, 
eloquința și logica w'aiii nemica de a face întruă, 
questiune de credinţă. Nu este vorba dequâtii de a 

205



  

attestă ună faptă, de a li-attestă attare prequumii e- 
ste ellii în consciință: cutare Biserică credutaii totii- 
de-una cutare s6i cutare dogmă, qua făcândi parte 
din dogmele credinței? Pentru a respunde la uă at- 
tare questiune, nu are quine-va trebuinţă de sciință, 
de eloquinţă sâii de logică mai multii dequâtii pentru 
attestarea existenţei sorelui quândi strălucesce ellă în 
t6tă splendorea sea. 

Noi nu refusămă episcopului dreptul de a se 
servi de facultăţile selle intellectuali pentru a discută 
cu ereticii și a “i convinge qud sânti în errdre; dâd 
attunci episcopului, cu toti caracteriulă seă sacru, nu 
mai este alta dequâtiă unii teologă mai multă scă mai 
pugini capabile. Deră, nu teologilori sait dată de a 
represintă Bisericele, qui episcopiloră, și, quândii este 
vorba de a respunde pentru credinţa lori, unii epi- 
scopă ignorante valoregă quâti uni episcopi înv&- 
ţati; qudqui caracteriulă este accellaşi, şi mai demni 
de respectii va fi accella quare va attestă cu mai mul- 
tă bună credință credința Bisericei selle. 

Sai discutată în synode; deră quândii citesce 
quine-va actele cellorii ștpte addevărate syn6de ecu- 
menice, este lesne de distinsti ceaa-que se reportă la 
discusiunile cu ereticii, de decisiunea que trebuiă s0 
fiă promulgată. Acceestă decisiune erâ basată pre măr- 
turia permanentă a Biserieeloră şi nu sufferiă discu- 
siune; nu se discutaă deră dequâtă pentru a respun- 
de obiecţiuniloră ereticilori contra credinței tradiţionale: 

Până în acceste din urmă timpuri, se accordaă, 
în Biserica romană, infallibilitatea episcopatului întru- 
nită cu papa. Dela synodulă din Vaticanu, nu mai 
avemă de a ne occupă de infallibilitatea episcopale 
Quarea ai încetatții de a există în profitulă papei. 
Papa singură este infallibile, şi dequd binevoiesce s0
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se înţellegă cu episcopii, fiă risipiţi, fiă adunaţi, ac- 
cesta, este (uă) pură condescendinţă din partea sa. E- 
piscupatuli nu este infallibile dequâti printw'Ensulii 
(prin papa); episcopii nu sântă dequâtă delegaţii sei 
şi 'aiiă autoritate dequâtă printr'6nsulă. 

Asti-felă cei din Biserica romană aiă căduti în 
dOu& errori contradictorie. După que ai attribuită e- 
piscopilori uă autoritate pre quarea chirotonia loră 
nu le uă conferiă, li se iea autoritatea pre quarea uă 

possedui din dreptă divină, și qua successori ai a- 
postolilorii, pentru a guvernă Biserica. 

Astii-felă an abysă chiamă pre altă abusă. 
Episcopii romani aiiii despoiatii Biserica, adequă, 

societatea completă a păstorilorii și a credincioșilorii, 
de dreptulă sei de mărturire în lucrurile credinței; 
ei sai constituită Biserică învețătăriă având autori- 

tate de a impune uă doctrină Bisericei que se înveţă, 

adequă credincioşiloră, elericilorii, diaconiloră, preu- 

țiloră. 
Şi ccă quă astădi papa dice pre fagiă: Biseri- 

ca învețătoriă suntă eă, şi episcopii suntă împinși în 

rOndurile Bisericei que se învEză. . 

Astu-felu, Biserica romană saii abbătutii (dela 
sănăt6sa doctrină) în trei kypuri în privinţa mysteriu- 

lui Chirotoniei: ea nu scie în que consiste materia și 
forma chirotonieă; impune clerului sei, ypodiaconi, dia- 

coni, preuţi și episcopi, legea immorală a celibatului; at- 

tribuiă, uă din idră episcopiloră și, astădi, episcoului 

Romei, cu excluderea tutorii cellorii-l-alţi, dreptulii de 

a impune doctrina Bisericei, în loci de a uă priimi 

dela Biserică.



NUNTA. 
  

Biserica romană, exprimându-se prin synodulă 
dela 'Tridentă (1), ai declarati quă ea nu scie dequă 
preutuliă este scii nu ministruli mysteriului nunței, și 
dequă nu este elli numai martură necessariii.  Astii- 
felii, quândă doui credincioşi declară în presenţa preu- 
tului parochiei loră, qud se căsătorescii, ei sfintă că- 

„sătoriţi legitimi fără binecuvântarea preutului, și, fără 
aceestă binecuvântare, căsătorirea lori este mysteriă. 

Allăturea cu aceâstă straniă doctrină, Biserica 
romană se arrâttă fârte severă contra căsătoriei civi- 
le, în unele locuri, în vreme que se arrcttă forte con- 
descendentă în alte țerre, în quari n'ar pote să se 
porte întraltii-felă fără inconvenienti, 

Se pote dice der qud ea nu are, în privința 
nunței dequâtii doctrine de circumstanță. 

Subiectulii, cu tâte accestea, pare în elli €nsuși 
de cea mai mare simplicitate. 

Nunta este uni contractii natural; accestă con- 
tract este materia mysteriului, şi binecuvântarea preu- 
tului “i-este forma. Deci în urmarea accestei binecu- 
vântări contractuli natural alli nuntei este râdicatii 
la demnitatea de mysteriit alli Bisericei. | 

Dequăd accestii contractii este depust înaintea au- 
înrităţei civile pentru a 'şi-căpătă effectele selle exte- 
riori, accâstă împregiurare nu pote în nequi-unii 
kypii s5 aibă vre-ună effectă pentru mysterii ; ea nu 
i-este nequi favorabilă nequi contrariă. 
PI II 

(1) Coneil. Trident. Sess. 24.
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Deguă, în unele locuri, căsătoria binecuvântată 
de preută "şi-capătă effectele selle civile, nu este €- 
rOşi întru acesta nequi-uniă inconvenient, de îndată 
que autoritatea civilă nu vede negqui-unulă. 

Anevoiă deră s'a înţelege declamaţiunile, quâte- 
uă-dată furidse, alle papilori și alle episcopilorii con- 
tra căsătoriei civile, dâquă nu sar sei quă ei sfintă 
mişcaţi de ună motivă cu totulă altulu dequâti de ac- 
cella pre quare lu-adducă înainte. Ei credă quă cei 
que sar căsători civilmente ară pot& pr6 bine să aibă 
idea de a nu mai face căsătoria religiosă. 

Ar înțellege quine-va accestă susceptibilitate într”- 
uă Biserică quare ar fi conservată doctrina mysteriu- 
Jui nunţei conferită de preutii ; deră de îndată que 
Biserica romană nu crede pre preutii necessariii de- 
Quâtă gua martură, mysteriuli în sine Gusuși sub- 
siste foră de elli. Contractul natural între doui cre- 
dincioși este mysteriii; şi mysteriulii li-voescii ei să 
fiă înregistrată de autoritatea civilă. 

Biserica romană profess6dă uă altă errdre în pri-. 
vinţa căsătoriei. Deşi lisus Christos ai învățată po- 
sitivă qud căsătoria nu se pote desface dequâti nu- 
mai pentru causa de adulteriă (1), Biserica romană în- 
vâţă quă, chiarii în casuli de adulteriă, căsătoria nu se 
pote desface. 

Teologii ai sleită tote şicanele pentru a probă 
qud par trebui să se înțellegă cuvintele lui Iisus: 
Christos în sensuli loră clară şi evidinte. Dâră ac- 
ceste șicane nu potii nemica contra accestori cuvinte 
domnegeesci. 

Căsătoria, după Evangeliă, este unitatea corpo- 
rală a d6ut fiinţe que nu mai facii dequâtă una mo- 

(1) Evangel. S. Matt. C. XIX, 9.
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alimente.  Adulteriulii rumpe accestă unitate, uă di- 
struge. Prin urmare, în urma adulteriului, unitatea 

matrimonială este nimicită. - 
Deci, de îndată que adulteriulă este juridici pro- 

batii, autoritatea ecclesiastică trebue să pronunţe des- 
facerea, căsătoriei, în profitulă părţei innocente; qud- 
qui este evidinte qud culpabilulii- nu pote beneficiă 
de greșșcla sa. 

Attare este regula urmată în Biserica, catolică 
orientală, credinci6să spiritului şi litterei Evangeliei. 

  

VI. 
UNGEREA BOLNAVILORU. 

Assupra accestui mysteriii, doctrina Biserieci ro- 
mane este acceaași qua doctrina Bisericei catolice o- 
rientale. Numai, ea, prin titluli de FEztremă Ungere, 
ai legitimată opiniunea după quarea accestii mysterii 
nu trebue sd fiă administrati deguâti în casulă de 
periculă alli unei morți appropiate. 

In Biserica orientală, din contra, s'aii conservatii 
vechia doctrină după quarea ungerea bolnaviloră tre- 
bue să se facă simpiu, în casă de bâlă, pentru a ru- 
gi pre Domnedeii qua să de bolnavului sănătatea sut- 
fletului şi a corpului. 

> Deră sau stabilită în Biserica romană ună obi- 
ceii culpabile, în administraţiunea ungerei bolnavilori: 
elli consiste întru a uni pre lOngă mysteriii indulgen- 
ţa plenariă numită în articulo mortis (la vremea mor- 
feă). Acesstă indulgență este deră considerată qua unii 
supplimentă la mysteriă, superior Ensuși mysteriului, pen- 
tru-qudea produceeffecte superiori effecteloră mysteriului. 

Amiă vorbiti mai susi despre indalgenţe; nu a-: 
vemii der de făcutiă dequâtii să semnalămiă accestă 
noiiii abusii que se face cu dânsele astădi în general. 

Saar eat eee



ERESII ȘI ERRORI 
Alle 

PAPAT.„E CĂ PEIE 
RELATIVU DE VIEŢA VIITORIĂ. 

  

Biserica romană professcdă qunăd mai înainte de 

judecata cea de appoi și generală, cei que moră suntă 

suppuşi la uă judecată particulariă, după quarea cei 

que trebue s0 fiă pedepsiţi sci recompensaţi, sânti 

trămişși în Iadi scii în Baii pentru eternitate. 
Ea pretinde, afforă de accesta, quă dintre cei que 

aiiii trecuti în cea-l-altă vicţă, sântă unii quari patit 

meritatii absolutii nequi recompensa nequi puniţiunea 

eterne. Ea ă-pune deră întruni loci intermediarii pre 

quare lu-numesce Purgatoriă, unde ei arii sufferi tor- 

tura focului, qua expiare a greșșelelori lorii venială 

(iertabilă), penă guândă vori fi satisfăcutii cu depli- 

nătate dreptatea lui Domnegeă. După accâstă satis- 

facțiune completă, ei intră în Raii. 

Suffetele închise în Purgatoriii poti priimi uşo- 

rare cu rugăciunile şi faptele bune alle celloriă vii; 

elle potă chiar să fiă scăpate cu desăvârşire de pe- 

depsele lori prin applicarea unei indulgențe plenarie; 

quăqui papa pretinde quă are dreptului de a accordă 

indulgențe plenarie applicabili saffleteloră, din Pur- 

gatoriă. 

Dequăd este așșă, noi nu vedemi qnumii mai p6- 

te există Purgatoriulii pentru Biserica romană, de în- 

dată que papa pâte să seape attâtii de facile suffle- 

tele que sufferă într'Ensulă. Datoria sa ar fi de a ap- 

plică indulgenţe pleiarie pre fiă-quare gi accestorii



— 314 — 

biete sufflete sufferinde, și ar pote. attașă, acceste în- 
dulgenţe de faptele attâtă de facili alle cellorii vii, 
înquâtii elle negreșşitii sar căpătă Şi Sar applică, 

Purgatoriulă nu există deră dequâtii din voința 
papei.  Accâsta este addevărati suptă unii îndouită 
raportii: mai ântâii, pentru-quă accesta este uă in- 
venţiune a papiloră; appoi, pentru-quă ei lu-ară pote 
supprimă, d6quă uă ară voi, prin indulgenţele lori 
plenarie. 

Unii dintre teologii romani, mai învățați, qua 
Bossuet, aiiii redussii quâtă mai multă possibil doc- 
trina Purgatoriului, înquâtă ati addussu-uă fârte ap- 
prope de ortodoxiă. Synoduliă dela Trident le aă 
datii exemplul accestorii reduceri (1).  Accestiă sșn- 
odă blamegă superstiţiunile şi falsele doctrine a quă- 
voră oceasiune eră, Purgatoriulă, şi reduce accestă 
Purgatorii la uni locă în quare suffletele que sfântă 
într'Ensuli ţinute poti fi adjutate cu rugăciunile şi 
faptele bune alle credincioșilorii, şi mai alessti cu sa- 
crificiulă liturgiei, 

Doctrina Purgatoriului este cu totulă alta în practica Bisericei romane. Pentru a se convinge quine-va de- spre accâsta, pote citi nenumerabilile tratate que se publică pre fiă-quare di assupra accestui subiectii, cu approbarea autorităţei ecclesiastice. Va vede accollo, 
în tote paginile, quă suffletele condamnate la Purga- 
torii, sufferă tutw'6nsulii focii violinte; qud accestă foci le purifică, şi are putere de expiare. Accâsta e- ste, în sforşită, idea que portă cu sine numele sin- guri de Purgatoriă. 

Dequă synodulă dela 'Tridenti aveă rațiunile sel- le de a reduce pre quâtii ar fi cu putință doctrina 
IRI (1) Coneil. Prident. Sess. 25. Decret. de Purgat.; Bossuet; Expo- Sition de la doctrine eatholique.
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Purgatoriului, din causa attacurilorii forte justificate 
alle protestanţilorii, teologii quari commentară official 

doctrina sa, nu observară accelleaşi menageamente. 
Citimă, întw'addevără, în catechismulii romani, numită 

allă synodului dela Tridentă si ad Parochos (1), 
ceaa-que urmâdă.: 

„Prin cuvântulii iadi, se înţellege ântâiii loculii 
unde suntii cei condamnaţi. .. Se mai înţellege âncă 
foculă purgatoriii în quare suffletele pers6neloriă pi6- 
se sufterii în decursii de uni timpii determinatii, pen- 

tru expiarea greșșclelorii lori, spre a le fi intrarea 

deschisă în eterna patriă în quare nemica necuratii 
nu întră.“ 

Teologii autori ai catechismului, pretind quă ac- 

cestă doctrină este întemeiată pre sânta Scriptură și 
pre tradițiunea apostolâscă; lucru que ei nu 'lii-pro- 

beqă, şi nu spună pentru que, qudqui despre accâsta 

nu s'aii făcutii cea mai mică menţiune nequi în sân- 

tele Scripture, nequi în monumentele tradiţiunei catolice. 
Toti que găssimii în monumentele tradiţionali, 

este quă suffletele defuncțiloră poti priimi adjutorii 

din rugăciunile şi din faptele bune alle cellorii vii, 

şi mai alessă din sacrificiulii eucharistici ; pentru-qu5 

acceste rugăciuni, acceste fapte bune, accestă sacrifi- 

ci, excită în favorea lori bunătatea lui Domnedeii, 
în vederea meriteloră singurului rescumpărătorii Iisus 

Christos. 
Drd nu se afflă nequi-quumiă în tradițiune quă 

unele sufflete ari fi în vre-uni focă expiatorii. Der, 

în accâsta a nume consiste doctrina romană despre 

Purgatoriii. 
Biserica primitivă nu admitteă judecată particu- 

lariă după mârte; toţi admitteaii qud judecata gene- 

” (1)  Catech. ad Paroeh. P. 1. Arţ. 5, $$ 15.
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ral que va ave locă la finitulă lumei, va fixă defi- 
nitivi sârtea, cellorii aleșși şi a celloră blăstemați. 
Toţi Părinţii Bisericei sfintii unanimi assupra acce- 
stui punctă. , 

În consequință, tote sufletele defuneţiloriă suntii 
întruă stare provisoriă, până la judecata cea de ap- 
poi. Alle sânțilori aiiii uă înainte-gustare din ferici- 
rea de quare se vorii buccură în viăcinieiă; alle cel- 
lori culpabili sufteră mai înainte de a fi condamnate 
pentru eternitate. Parabola săracului Lazari și a bo- 
gatului nemilostivă nu lassă negui-uă îndouiclă în pri- 
vinţa accâsta; dâră sârtea, loră nu va fi cu tâte ac- 
cestea nerevocabil fixată deguâtii după sentința lui 
lisus Christos dela judecata cea de appoi.  Astep- 
tându-uă, legăture de communiune există între cei vii 
şi între morţii quari potă, quași pre pământă, să se rdpe 
unii pentru alţii, în modii folositoră. 

Pentru qua să înţellgă quine-va differința que 
existe între doctrina primitivă și între doctrina Bise- 
ricei romane, nu va fi nefolositorăii de a le reduce și 
pre una și pre alta la quâte-va proposiţiuni forte elare: 

Doctrina  Bisericei primitive pote fi astu-felă 
formulată: 

l-iă După mârte sufietele sfântă în stări difte- 
rite după faptele bune que aiiii făcutii, sâi după greș- 
şelele que aiiii commissti ; 

2-le  Accelleași relaţiuni de communiune există în- 
tre vii şi morţi, qua între cei vii pre pământiă ; 

3-le Ei poti sd se roge mutual unii. pentru al- 
ţii; astă-felii înquâtă sânții se poti rugă cu folosii 
pentru cei vii, și cei vii se potii rugă cu folosii pen- 
tru cei que nu ară fi murită justificaţi. Sacrificiul 
eucharistică pote mai alessi să le applice meritele 
lui Iisus Christos.
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Credința  Bisericei romane pote fi formulată în 
modulă următorii : 

l-iti  Afforă de ceră unde suntii sânţii cu Dom- 

nedeii, şi de iadiă unde sufferii cei condamnaţi, este 

uni loci numită purgatoriă unde sîintii suffletele ac- 

cellora quari pati meritată condamnarea, deră quari 

aveaii păccate de expiată în mowmentulă morţei; 

2-le In accestii loci, suffietele sufterii chinui- 

rea focului, şi sufferințele lori siintii expiătorie, le 

purifică, şi le faci să satisfacă dreptatea divină; 

3-le Rugăciunile şi faptele bune alle credincio- 

şilori, și sacrificiulă liturgiei poti adjută pre suffle- 

tele din purgatorii; 

4-le Papa le pote applică indulgenţe chiarii ple- 

narie. 

Acecstă simplă appropiare a cellorii două doctri- . 
ne este în de adjunsi pentru a face so se înțellegă 

differinţa dintre dânsele. | 

In sprijinul erroriloră Bisericei romane, noi pu- 

temă nu-numai, s6 ne întemeiămii pre catechismulă ro- 

mană stii allii synodului dela 'Pridentii, dcră şi pre 

ună canonă allă synodului dela Florența que se con- 

sideră qua ecumenici în Biserica, romană.  Intr'adde- 

veri, accestă synodii ai decretată qud „sufiletele ac- 

cellora quari aăă muritii înainte de a fi făcută satis- 

facere prin demne fructe de penitență sântă purifica- 

te după morte prin pedepsele purgatoriului... Animos 

poenis purgatorii post mortem purgari.“ 

Istoriculă autorisatii allă synodului dela Trident, 

cardinalul  Lesuitii Pallavicini, tratând guestiunea, 

purgatoriului, declară erronată şi absurdă doctrina u- 

noră scholastici din evului mediii, quarea se appro- 

pia4 multi de doctrina Bisericei primitive (1). Ellă 

(1) Pallavic. Histoire du Concile de Trente, cartea 1. e. 8.
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na "și făceă deră illusiune assupra attenuărilorii syn- 
odului dela Tridenti, şi le completaă prequumii ai 
făcutu-uă catechismulă accelluiași synodă. 

In urmarea errorei selle assupra stărei definitive 
a suffleteloră drepţilor şi a celloră blăstemaţi, îndată 
după morte, Biserica romană ati admissi alte dduă 
errori: una quare consiste întru a dice qud drepții se 
buccură de vederea fericită; a doua, quă papa pote 
decretă quă cutare persână quarea ai fostă virtudsă 
pre pământă este admissă în ceri, ceaa-que se nume- 
sce canonisaţiuue. 

Papa loan allă XXII-le, întwuă bullă faimâsă, 
dată ex cathedrâ şi cu solemnitate, decisesse, Gre-quumii 
adducându-și a minte de doctrina ortodoxă, quă ve- 
derea fericită nu ar avâ loci dequâtă după judecata 
cea de appoi, quândi sârtea drepțilorii va fi nerevo- 
cabil fixată prin decretulă Judecătoriului suveranii, Ii- 
sus Christos. 

Deră suecessorii sei ati condamnati solemnă şi 
egaliminte ex cathedră, doctrina lui Loan alu XXII-le, 

Infallibilii pai fostii totiă-de-una de accordă. 
Uă dată errdrea. vederei fericite immediate adop- 

tată, papii 'și-aită accordatii dreptul de a impune lui 
Domnegei sânţi, canonisându-i, Papa 'si-attribue de as- 
semenea uă autoritate directă assupra drepţilori, qua- 
Și assupra suffleteloră din purgatorii. Ellă râdică pre unii la vederea fericită prin canonisaţiunile selle; sca- 
pă pre alții prin indulgenţele selle'! 

De altrăminte n'a râdicatii actualul papă pre ân- săși sânta Fecidră, decretândiă Nemaculata ei Concep- țiune? Şi nu pretindă teologii romani pre fiă-quare qi qu6 accâstă decisiune ai fosti unii gradii mai multi de gloriă pentru sânta mamă a lui Domnedeii ? N'ai în- drăsnită părintele Newman, ună tevlogă autorisati, să dică qud, prin accestiă decretă, 'Treimea, ai devenitii 
mai perfectă ? 

N'ar pote quine-va, crede assemenea eresii, asse- menea, absurdităţi, dequd nu sar imprimă în tâte il- lele cu autorisarea papei și a episcopiloră. 
a RI Ia



PAPALITATEA 

Sei 

MAREA ERESIĂ OCCIDENTALE, 
  

Evesiele, errorile şi innovaţiunile que ati mur- 
dărită Bisericele occidentali din secululă ali Lă-le 
(înc6ce), waii emanati tâte dela papalitate qua dintw- 
surginte corruptă. Derd papalitatea este quare le au 
dată caracteriulă lori de instituțiune sii de doctrine 
occidentali, învăţându-le, approbându-le, propagându-le 
şi chiari impunându-le, la trebuinţă, tutori. Biserice- 
lorii  quari arrettai, une-ori, bune intențiuni pentru 
mânţinerea săi appărarea ortodoxiei. 

Deci dâră cu dreptate uă facemii noi să porte 
responsabilitatea tutoră erroriloră din Occidinte. 

Astădi, nu-numai nn se contestă qud papalitatea, 
aă avută uă influință a toti-putinte assupra Biserice- 
Joră latine; dâră se autorisedă quine-va din accâstă 
a totă-putinţă pentru a affirmă quă ceaa-que ea aii fă- 
cută aă fostii totă-de-una bine; qud în virtutea unui 
privilegiă divin, ea nu se pote înșellâ; qu5 este de- 
stullă qua ea să decretede uă doctrină, pentru qua ac- 
cestă doctrină să fiă necessariaminte addevărată. 

Trebue s6 respundemiă accestui subterfugii. 
Pentru a respunde, ne vomii appucă de a com- 

bate opera que se pâte consideră qua punctuli de 
plecare allă papismului moderni, eartea intitulată: du 
Pape, (despre Papa) de comitele Joseph de Maistre. 
La attâta preţă s'aă râdicatiă accestii om şi operile 
selle, înquâtii este bine să facemii qua sd se appre-



țiede, după quumiă mesită, accella quare aii căpătată. 
cea mai funestă influență în Bisericele occidentali. 

Combătândi aceestă carte, vomii probă quă nu 

se poti pune suptii scutulii autorităței papale errori 

pentru a face dintr'Ensele addevăruri; quă accestă au- 

toritate este illegitimă; qud ea ânsăși ati probată ne- 
legitimitatea sa prin errorile selle; qud în loci de a 

uă acceptă qua pre uă instituţiune divină, trebue qui- 

ne-va s0 uă lapede qua pre uă instituţiune funestă şi. 

anti-evangelică. 

Combătândă faimosa carte a comitelui J. de Mai- 
stre, noi vomit combate pre tote accellea que nu i-ail 

fostii dequâti slabele ei imitaţiuni. 

I. 

Ai fostii, în puterea papalităţei, două fase bine 

distincte. 
In decursulii primelori ndu& secule alle Biseri- 

cei, papa nu eră dequâtă episcopulă Romei și nu a- 
veă jurisdicțiune dequâtă assupra Bisericelorii que se 
affdlai în provincia a quăreia capitală erâ Roma. 

După secululă allu IX-le, împregiurări în detal- 

liuli guărora nu vomă intiă pentru moment, investi- 

ră papalitatea cu uă putere spirituală și timpurală as- 

supra Oecidintelui. De attunci, episcopii Romei se si- 
liră de a face să se considere aceâstă îndouită pute- 

re qua unii dreptii nedespărţită de demnitatea loră, 
și dederă astă-felu nascere opiniunei que se numesce 
ultramontamismă, şi quarea nu fâ netedi formulată 
dequâtă în secululă allă XVI-le. 

Dela accestă epocă, toți catolicii intelliginți aiiil 
protestatii contra systemului de absolutismiă papal; deră 
Omeni servili și ambiţioși lu-aiiă susţinută din inte-
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ressii, și ati formată uă partită quare nu se dă în 
appoi dinaintea nequi-unei absurdităţi pentru a susţi- 
n6 errorile selle. 

Va crede quine-va quă din dillele nâstre ai ad- 
Junsiăi aceâstă partită să 'şi-facă uă mulţime de a- 
depţi, quari ai exagerată până la absurdă systemulii 
ultramontanii ? 

Giraţiă >“ nesciinţei apprâpe generală de dreptulii 
canonică și de teologiă, ultramontanismulă face pre 
fiă-guare d progresse nouă. 

Cu addevărată romanii nostri 'şi-alegă bine tim- 
pulă lorii pentru a încercă de a, implantă doctrine “ 
pre quari seclele trecute le aii repudiată; doctrine 
quari auă făcută să 'și-perdă Biserica jumătate din 
fiii sei! Que! în gillele n6stre quândă inteligenţa fa- 
ce atiâtea nobili cuqueriă; quândă raţiunea 'și-mă- 
xesce domeniulă sei întruni kypi attâtă de surprin- 
Q&toră, să viiă chrestini şi s6 exaltede nesque doctri- 
ne scuipate, chiară în seculele celle mai obscure alle 
evului mediă? Quândi uă instituţiune este susținută 
prin megl6ce diametral oppuse tendințeloră, spiritului 
unei epoce, ea trebue necessariaminte să cadă. Insti- 
tuțiunile suntă făcute pentru Smeni, elle trebue, prin 
urmare, s0 se armonisede cu gusturile popâreloriă. Le- 
gea progressului, scă, d€quă voiesce quine-va, de trans- 
formaţiune, este unulă din principiele fundamentali 
alle umanităţei. Biserica, depositariă a addevărului şi 
stabilită pre base divine, nu pote sufteri foră îndoui- 
€lă modificaţiuni essenţiali. Ea, de altrăminte, nu are 
treDuință de dânsele, în ceaa-que privesce partea qua- 
re “i-vine dela Domnegei; supti accestii raporti, ea 
va fi totă-de-una în armoniă cu tdte progressele pos- 
sibili alle spiritului umană și alle socictăței; deră Bi- 
serica, quarea dintruă parte se ţine de Domnegeii, se 

1



— 892 — 

ține dentr'alta de omii; dâr, trebue cu grige să distin- 
să quine-va în ea, ceaa-qne este divinii de ceaa-que 

este umani; gqudgui ceaa-gue este umani trebue so 

se modifice dupo circumstări. Cei que se glorifică cu 
titlulii de romană, vissqă stabilirea universală a abso- 
lutismului papal și "lă-admittă p6nă în ultimele selle 
consequinţe. Nu-numai quă ei concentredă totă Bise- 

rica în papa, d6ră gratifică liberal cu privilegiulu de 

iufallibilitate pre nesque simple congregaţiuni, şi se în- 

ccrcă să facă din părerile accestorii congregațiuni at- 
tâtea legi generali pentru Biserică.  Neo-ultramonta- 

nismulii lassă deră cu multi înappoia lui pre Bellar- 
min şi pre accei vechi ultramontani quari credeai pre 
papa, infallibile, dâră quari puneaii accestei preroga- 
tive nesque condițiuni que i arii face să fiă condam- 
naţi de romană nostri moderni qua gallicani. Ei ari 
strigă, forte tare qud este eresiă, dâquă ar audi astădi 
pre învățatulă și virtuosulă cardinal Contarini (1) re- 
petindu-le ceaa-que giceă lui Paulă altu III-le. 

„Este idolatriă a pretinde quă papa nu are ne- 
“quiuă altă regulă deguâtă voința sa pentru a stabili 
şi pentru a aboli dreptul positivii. Legea lui Chri- 
stos este uă lege de libertate, şi ea opresce uă ser- 
vitute aitâtă de grossolună, pre quarea luteranii aveai 
totă dreptatea de a uă compară cn captivitatea Baby- 
lonului. Pâte quine-va numi guvernământii aceeaa-que 
nu are qua regulă dequâtă voinţa unui omu? Uni pa- 
pă trebue să sciă quă ellă 'şi-exercitedă autoritatea 
sa preste 6meni liberi,“ 

ras uIel raţionas unit cardinal în secululă ali 
îi Gea pat numai quă se abjură liberalismulit 

ultramontanismulă lui Bellarmin e ai admite, „Nu se mai admitte, 
PNI SI 

(1) . Contarini, de Composit. ap. Roceabert. Biblioth.  



  

„cu accesti teologi, qud unii papă ar pote fi ereticii. 
și depusi de Biserică. Se face din papa ună Domne- 
deă ; şi ultramontanii nostri moderni ară dice voioşi, 
cu Champvalon, quă papa are mai multă putere de: 
quâtii lisus Christos. 

Nu este re uă datoriă rigurâsă pentru totii 
chrestinuli de a se râdică cu energiă contra unort 

attari nebunie, de gquari ar voi quine- va să facă pre 

Biserică responsabilă? 
Principaliminte assupra naturei autorităţei în Bi- 

serică sai abbătută dela addevără ultramontanii. Ei 
attâta de multă aiiii falsificatii ideele, înquâti este ne- 

cessariii de a le adduce a minte addevăratele princi- 
pie assupra accestui puneti. 

lisus Christos me aii dati despre natura şi exer= 

ciţiulă autorităţei, învețăminte pre quază unii pre multă 

saiii applicată să le uite. Citimii în Evangelia dela 
S. Matteiu (1): 

„Domnii naţiunilor doimnescă preste elle, și cei 

mari exercitâgă assupra lori puterea. Erd între voi 
nu va fi așșă. Cellă que între voi vrea să fiă mai 

mare, să fiă vou5 ministru (servi); şi celli que între 

voi va voi să fiă ântâiii, să fiă vâuă servi; prequumiă 

şi Fiiulă omului nu ai venită s6 i se servescă, qui 
să servescă, şi să 'şi-de€ viţa sa rescumpârare pen: . 
tru: mulți.“ 

Astii-feli, după Iisus Christos, domnirea nu tre- 
bue sd se confunde cu autoritatea în Biserica sa. O- 
mulii nu trebue să fiă suppusă în intelligența sa de- 

quâtii lui Domnedeii, și nimenea faciă de dânsulă nu 
trebue să ie€ titlul de înocfătoră (2). Autoritatea în- 
Biserică în locii de a fi uă dominațiune, nu este al- 

(ID) Matt., C. XX V. 25 și urm.— Luca, Evang. C. XAU, V, 25 şi urm 

(9) Matt, XXIII; 8, 10. — Jacob. II; 1, „
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ta dequâtii unii serzițiă social, unii ministeriă (1) a 
quărui primă condiţiune este devotamentulă absolutii 

allă individului cdtră societatea spirituală quăreia elli 
este ministru, 

Autoritatea ecelesiastică este deră oblegată de a 
îndepărtă dela ea totă que uă ar pote face să se con- 

funde cu despotismulă. Uni despotiă mitrati este uni 
monstru: este Belial așședatii pre tronul lui Domne- 
deii. Se afflă cu tote accestea în sînulii Bisericei 
mulți demnitari quari să înțellegă chrestinesce mis- 
siunea que li este încredințată? Noi ne multănnimii de 
a pune questiunea, lăssândi grigea de a respunde ac- 
cellora quari, avându autoritate în Biserică, înțellegii 

Evangelia şi potă chiămă pre ceă-l-alți la dreptate și 
la addevării. Degud se vorii găssi de acceia quari, 
în locii de a fi exemplu turmei lorii, domină preste 
densa qua preste uă moștenire (2) unii qua acceia 
exercitedă autoritatea păgânesce; quăqui ei procedâdi 
cu violință, acceaa-que este caracteriulă autorităței pă- 
gâne, în vreme que autoritatea ecelesiastică se exer- 
citedă foră silă, cu grăbire, dupo Domnegei, cu de- 
sintoressare și foră constrîngere (3) qua unii serviţiă 
ȘI qua ună ministeriă. 

A 
Eccă pre que base trebue să fiă întemeiată au- 

toritatea ecclesiastică, în ezercițiulă que "i-este propriii 
adequă în dreptulă que ea ai priimită dela Iisus 
Christos de a face legi pentru bunulă guvernământă 
allii societăței ehrestine. 'Trebue cu multă luare a 
minte sd se distingă accestii dreptă pre quare lu-pos- 
sede autoritatea ecelesiastică de a guvernă societatea 
chrestină, de accella pre quare ea lu-are de a defini 

(0) Matt, XXII; 11 şi XX; 26.— Luc, XXI; 26, 
(2) Petr. Epist. I Cap V. vers. 3. 
(8) Petr. Epist. 1 Cap. V. vers. 2,



dogma chrestină.  Accâstă distincţiune este essenţia- 
18; și, din causă qud n'aă făcutu-uă, uă mulţime de 

scrietori aiiii căduti în errori forte pernicidse. In le- 
gile que stabilesce autoritatea ecclesiastică, trebue s5 

i se de€ ascultare, pentru-qud ea are dreptulă de a 

le face; dâră nu este infallibile în stabilirea aceestorii 
legi, pre quari trebue s6 le modifice după timpuri şi 

împregiurări. 

In definițiunea dogmei chrestine, ea nu procede 

cu kypă de autoritate, qui de declaraţiune; și în ac- 

câstă declarațiune ea este infallibilă, numai dequă se 
mulțănnesce de a a/firma credinţa catolică ; într'adde- 
vără, episcopii nu sâuti chiămaţi de a se pronunță 

în modă infallibile dequâtii în casulii în quare ei ati 

de a confirmă credința catolică a Bisericei relativii de 

cutare sâii cutare faptă dogmaticii să moral, que fa- 

ce parte din depositulii sacru alliă revelațiunei. In af- 

foră de acceaa, nu mai este autoritate infallibilă, şi 

noi nu vedemi, în Biserică qua aiurea, dequâti nes- 

que bărbaţi que guvernegă uă societate prin medl6- 

ce pre quari ci le găssescă fără îndouiclă bune, quari 

poti celli puginii să le pară qua astii-feli, şi quari 

potii fi (aşșâă) în împregiurările în quari ei le între- 
buinţegă, der5 quari, cu tote accestea, ai trebuinţă 
de a fi modificate pentru a fi în armoniă cu trebuin- 

ţele poporelorii. 
Ultramontanii nu facii, în exerciţiulă autorităței 

ecclesiastice, accâstă distineţiune, quare n'ai scăpată 

cu tote accestea, (din vederea) mariloră teologi occi- 
dentali; ei nu vedii dequâtă autoritatea în general, 
pretindă quă nu pote merită quine-va titlul de cato- 

lică dequâti împingându-uă pând la ultimele selle li- 
mite. Noi nu împărtășimii accestă opiniune, și ere- 
demiă quă accestă autoritate nu va fi dequâtă și mai



  

respectată dequă se va, circumscrie în marginile din- 
collo de quari dreptulă sei ar pote să fiă- contestatii. 

Asti-felă: autoritatea ecclesiastică are dreptală 
de a face legi, și este uă datoriă din partea, credin- 
cioșilorii de a dă ascultare accestoră legi, cu tâte quă 
le face, autoritatea nu este infallibil&; gudgri, în ori-. 
que societate, este lucru de prima necessitate de a 
ascultă fiă-quare de uă autoritate legitimi constituită, 
dequă nu vrea să vedă accestă societate dissolvându-se. 

In ceaa-que privesce deposituli revelaţiunei, Bi- 
serica, adequă societatea chrestină represintată prin 
şefii sei legitimi, decide numai us Questiune de faptă, 
quândi este ehiămată să formulege uă decisiune. Şe- 
fii Bisericei nu impună modul loră de a vede, nu 
râdică la dogmă opiniunea lorii, qui ei affirmă nu- 
mai quo cutare scă cutare puneti dogmatică sii mo- 
ral ai fostă totă-de-una, şi pretutindenea admissi qua 
revelatii. 

Astii-felu omulă, în domeniulă intelliginţei, nu re- 
cunnsce în realitate dequâtii pre Domnedei de înv- 
țătorii. În afiâră de addeverurile revelate, ellă “și-con- 
servă totă libertatea sa, şi este nă impietate de a în- 
drăsni quine-va să attentege la accâstă libertate pre 
quasea Domnedei ati scrissu-uă în anima ftă-quărui 
oină, qua caracteriulii necessariti şi sacru allă ori- 
quărei ființe inteligente. Fără libertate, fără nobila 
independinţă de ozi-que altă autoritate dequâtii de a 
lui Domnedei, în domeniul cugetărei, omuli nu ar 
mai fi omii; consciința sa și raţiunea sa Sari annul- 
lă; ellă war fi mai multă dequâtă uă, ființă passivă, 
pre quarea autoritatea ar formâ-uă după imaginea sa, 
uă lespede pre quarea autoritatea ar serie principiele 
selle. N'ai fostă astă-felu scopulii lui  Domne= 
dei quândă ai creati pre omii.  Dela căderea ome-
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nirei, aii fostii necessariă qua Domnedeii sd viiă în 

adjutoriii prin Cuvânzulă seii intelliginţei întunecate a, 
omului, deră ellă nu aă distrussii accestă inteligență, 

și aii lăssati activităţei selle unii vasti domeniii în 

quare ea se pote exercită în totă libertatea. 

Marii serietori ai antiquităţei ehrestine atiii înţel- 

lessii perfectă drepturile raţiunei umane, cu tâte quă 
ai respectati pre alle autorităţei. S6 citescă quine-va, 

tratatulă despre Prescripțiună allă lui 'Tertullianu, scă 

Avertismentulă sântului Vincent din Lerini; va afdă 

într'Ensele totă doctrina que ami expusi, deră va cău- 

tă îu zadar în elle principiele emisse de ultramontani. 

Autoritatea, așșă prequumii noi amii definitu-uă, este 
acceaa-que ati fostii recunnoscută de t6tă antiquitatea, 

chrestină. 

Credinţa, întemeiată pre uă attare autoritate, e- 

ste cu addevăratii accea suppunere rafionabile pre 

guarea uă quere sântulă Pauli dela totă credincio- 

sulu: Rationabile obseguium. Prin acceste d6uă cuvin- 

te, Apostolulă exprime pre celle dână condițiuni ne- 

cessarie adhesiunei ori-quărei fiinţe intelliginte; sup- 

punerea cătră vă autoritate legitimă fără quarea nu 

există nequi societate intellectuală nequi societate ex- 

terioră, şi rațiunea fără quarea nequi uă adhesiune 

nu pote fi intelligentă, nu pote fi prin urmare demnă 
de omii. 

Ș6 compare quine-va accestă noţiune a autorită- 

ței ecclesiastice cu acceaa pre quare caută s0 uă res- 

pândescă ultramontanii nostri, şi va ved6 qud este at- 
tâta differință între elle quâtă între rațiune și nebu- 
niă, între suppunere și servilismiă. 

Cu tâte accestea dispreţiătorii raţiunei umane, 
quari pară quă aiii ranedre (pismă) pre inteligență, 
se pretindii (quă sânti) singurii buni catolici. Fru-



— 328 — 

most omagiii cu addevăratii dai ei Bisericei punendiă, 
qua primă condiţiune de adhesiune la dogmele selle, 
abnegaţiunea raţiunei! Rațiunea, quași religiunea are 
pre Domnedei de autore; nu pâte prin urmare să fiă 
contradicţiune între elle. Fără îndouiclă, omul se ră- 
tăcesee adesea în cugetările selle, deră este re ac- 
cesta ună cuvânti pentru qua să nege raţiunea și 
drepturile selle? Ar trebui attunci sd nege consciin- 
ţa pentru-quă omulă se rătăcesce în sentimentele sel- 
le și face mai adese ori r&ulă dequâtii binele. Cu t6- 
tă rătecirea morală a omului, consciința sa subsiste 
și drepturile selle sîntii necontestabili; toti asseme- 
nea este și cu raţiunea. Omulii pâte să se perdă în 
medloculă errorilorii şi allă prejudicielorii, remâne totă- 
de-una în fundulă suffetului sei addevărurile prime que 
formâdă într'ensulă vă consciință întellectuale, după 
quumii marile principie morali i-formegă consciința. sa 
morale. După quumă este armoniă între principiele 
que faci basa consciinței morale a omului şi princi- 
piele morali alle Evangeliei, de assemenea este ar- 
moniă între dogmele evangelice și primele principie 
intelectuali que constitueseii raţiunea. A isbi acceste 
principie, a lovi raţiunea în libertatea sa şi în drep- 
turile selle, a pune abnegaţiunea rațiune qua basă a credinței, acesta vrea, să dică a săpă autoritatea re: ligi6să, a face Bisericei unt resbellii cu attâta mai de temută, cu quâtă lă-face quine-va, dice-se, pentru a 
uă appără şi a uă salvă. 

Noi voimi să eredemi qu5 ultramontanii nu suntă 
cu dinadinsulă inimici ai Bisericei; d&ră, în addevri, 
ei nu ar face mai bine, dequă ară fi întreprinsă con: 
tra ei uni resbelă Ypocrită, deguă ară fi jurată dea uă distruge arrettându-se Quă uă servesc. Noi nu hesitămi de a uă spune qud dequd vre-uă-dată Bise-
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rica aă avutii de susţinutii uă luptă periculsă, appoi 

accestă luptă este cu addevăratii acceaa que i-uă facă, 

fără a uă seci pote, părtinitorii exageraţi ai absolutis- 

mului papal. 
Să se urce ultramontanii la surgintea chrestinis- 

mului, și vorii vede qus attunci totulă eră întemeiatii pre 
caracteriuli catolică stă de universalitate; quă nu se 

face nequi-uă menţiune despre accestă infallibilitate e- 

piscopală scă papală pre quarea ei uă punii qua ba- 

să a systemului lori anticatolică, antichrestinii. Ar di- 
ce quine-va quă ultramontanii respingii accesti titlu 

de catolică quare face gloria nâstră; qudqui ei încâr- 

că de a face să degenerede în partită, în coteriă, ac- 

câstă Biserică chrestină a quărei gloriă şi forță ai 

fostii fotii-de-una universalitatea ; de a circumscrie în 

strîmpta provinciă a Romei acestă frumosă Biserică, 
quare aii sciutit până acei s0 se facă tuturorii tote, 

sd se accommodede cu obiceiurile naţiuniloră pentru 

a le căştigă pre tote la Iisus Christos, 

S5 approfundede quine-va, istoria primelorii optat 

secule alle Bisericei, și nu va găssi nequi-uă probă 

în favârea systemului papal. "Toţi doctorii nu vor- 

bescii dequâtii de autoritatea catolică să universală 

a Bisericeloră, gquândi este vorba să pună unii ca- 

pătă discusiuniloră relative la doctrină; s/nâdele ecu- 

menice unde fiă-quare episcopi este convocati, unde 

ună mare numerii vinii să attestede credinţa Biserice- 

loră loră, sântii singurele recunnoscute qua marture și 

interprete infallibili alle revelaţiunei. In scrierile uu- 

mer6se, în faptele strălucite que împlu acceste optă 

secule din istoria chrestinismului, papistii nu potă cul- 

lege dequâtii quâte-va cuvinte vagi, fără importanţă, 

que nu ati valdre pentru dânșii dequâti separate de 

contextul lorii. Spre despăgubire, ei găssescii (pro-
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be) în falsele decretală şi în scrierile papilori din e- 
vulă mediii. 'Trebue să mărturimi qud regulele lo- 
Sicei şi alle simțului commun sântii r&stornate, dequă, 
pentru a cunnâsce constituțiunea addevărată a Bise- 
vicei chrestine, trebue să preferâscă quine-va, istoriei 
întrege a primeloră optii secule, nesque scrieri de uă 
autenticitate cellă puginii contestabilă, sci asserțiuni- 
le unorii papi, râdicați prin împregiurări la culmea u- 
nei suveranități tempurale şi absolute; interessați de 
a face să se preşentede accestă suveranitate qua una 
din prerogativele demnităţei loră spirituale. 

II. 
Cartea D. J. de Maistre, intitulată du Pape, ap- 

părâ pentru prima ră la Lyon, în 1819. Publica- 
ţiunea sa fâ privită, qua unii evenimântă de bărbaţii 
que eraii attunci, în pressă, şefii partitei regaliste şi 
religi6se. DD. de Bonald şi de Lamennais, în le De- 
fenseur; D. O'Mahoni în le Drapeau blanc; D. Picot 
în PAmi de la Râligion ei du Roi, adressară elogiele 
celle mai măgulitârie autorelui și operei selle. 

Anevoiă se pâte înţellege accestă entusiasmii din - 
partea unoră serietori que trecea de susținători ai 
tronului prequumii Și ai altarelui. Intr'addevării, ultra- 
montanismulii D. de Maistre conduce directii și ne- 
cessariaminte la răstornarea, tronuriloră. Mariana ati ' 
pusi întru accesta principiele, și ellă aă trassi conseguin- 

„fele în faimâsa sa carte du Roi, Cei-l-alţi teologi ie- 
Suiți, qua Santarelli, Becan, Eudemon-Jean, Suarez şi 
sute alții ai raţionată qua el. Pentru dânşii, pa- 
pa este suveranulă - anică, absoluti, universal ; împă- - rații și regii nu sfintă degnâtii locoţiitorii sei, revo- 
cabili după voință, și demni de morte dequă ei i se 
improtivescii. Int'uă, împregiurare dată, papa are drep- -



tulă de a trămitie unii legati pentru a guvernă unii 

regatiă în numele sei, de a numi unii locoţiitori pen- 

tu a commandă trupele și a execută ordinile selle 

pentru a detronă pre regele quare nu este mai multi. 

dequâtii ună tyraunii de îndată que i se împrotivesce, 

şi a ascuţi pumnariulă unui assassinii. quare pote fă- 

ră (a i se socoti) crimă să uecidă pre tyranmi. 

Ultramontănismuli fâ astă-felă pusi în acțiune 

din timpulă Ligei. Legatuli Cajetanii se dede qua 

şefi allă Franciei; Guise fâ numită locoţiitoră allă 
papei; tronulă Franciei fâ privită qua vacantă, și 

Jacques Clement, assassinulă lui Enriciă all III-le, 

fâ declaratii de Mariana eterna ondre a Franciei. 

Eccd ultramontanismulii. 'Totulă se ţine lanţii 

în accesti systemii, şi DD. de Bonald, de Lamennais 

şi de Maistre, făcâindii de-uă-dată regalismi și ultra- 

montanismii, aită probatii quă nu sciaii să tragă con- 

sequinţele din principiele que puneaii. Teologii iesuiță 

aiiii fostii mai consequinţi; și vechia magistratură eră 

regalistă mai intelligentă quândi 'i-urmăriă vigurosi 

şi pre dânşii și pre systemele loră. 

DD. de Bonald, de Lamennais si de Maistre nu 

fură pentru accesta mai pugină priviţi qua celle trei 

genie tutelară alle tonului și alle altarelui; de guândi 

cartea du Pape ai vădutii lumiva, acceste trei numeni 

fură coronate de uă acceaaşi aureolă, și formară Trei- 

mea ultramontană. 

Editorii D. de Maistre nu asteptasse acceste e- 

logie pentru a face din autorele lori ună omă pro- 

videnţial, și a -attribui mai multi genii dequâtii nu - 
possedasse cu toţii împreună scrietorii religioși dela, 

începutul chrestinismului. „Nu ni se pare, dicii-ei, 

s0 fi venită ânco în mintea vre unaă scrietoră qua să 

caute până în ultimele selle ramificațiuni, influența
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exercitată de suveranul pontifice assupra formărcă Și 
mânținerei ordinei sociale, prequumii și de a pune în 
totă lumina sa importanţa accesteiași puteri pentru a 
restabili civilisaţiunea, pre addevăratele selle base, a- 
stădi quândi uni genii r&i-făcutorii le ati sdrobită Și 
le aii dislocat.  Nimenea ânco, prequuniii ni se pa- 
Te, nu considerasse pre papa qua represintândă ellă 
singură, christiamismulă întregi.“ 

Accâsta vrea să dică a declară qnă D.J. de Mai- 
stre aii avuti mai multă pătrundere dequâtii toți serie- 
torii, fiă gallicani, fiă ultramontani, quari discutară 
drepturile şi prerogativele papalităţei. Cu tote acce- 
stea Biserica ai possedati destulli istorici erudiți, 
teologi abili, filosofi profundi, pentru a cunn6se pa- 
palitatea în essenţa sa quași suptă diversele selle ra- 
porturi.  Dâqud nequi-unulă dintre dânșii p'aii desco- 
peritii orizonţii semnalați de D. de Maistre, şi nai 
făcutii din papa religiunea visibile, prequumii uă gicii 
âncă editorii sei, trebue să conchidă quine-va dintr'- 
accesta, qud D. de Maistre ai fostii mai clarii-văgă- 
torii, sii quăd ellă ai luată chimerele drepti realităţi? 
In loci de a face dint'ânsulă uni scrietorii providen- 
ial predestinat pentru a face noui descoperiri în do- 
meniul teologiei, nu 'lu-ar pot€ quine-va semnală qua 
pre unii novatorii periculosi, qua pre uni illuminatii, 
quare luâ illusiunile selle qua pre attâtea, revelaţiuni 
de susi? | 

Trebue să mărturimii qud accâsta este uă opi- 
iune singulariă quarea formegă basa întregului sys- 
temti teologici allă D. de Maistre. A identifică pre 
ună omă, cu uă, societate allă quăreia caracteriii es- 
senţial este universalitatea ; a face din accestă omi 
însăși religiunea : nimenca âncă nu cugetasse la una qua accâsta. Editorii at dreptate quândi faci ac-



cestă mărturire; curtea de Roma Ensăși, deprinsă cu 
attâtea stranie exagerațiuni în privința papei, fâ pusă 

în mirare de aceâstă opiniune. Ensuşi D. de Maistre 
uă mărturesce. In 11 Decembre 1820, elă series D. 

de Place: „La Roma, n'aii înțellessi accâstă operă 

(du Pape) la prima căutătură de ochii; deră a d6ua 
citire mi-au fostă cu totul favorabilă. Ei sai MI- 

RATU forte de accesti NOUU SYSTEMU, şi ane- 
voiă înțellegă quumii se pote propune Romei vederi 

nouă assupra papei. Cu tâte accestea, trebue să viiă 

(ei) la acesta. Se pote întâmplă qua a dâua ediţiu- 
ne sd fiă dedicată papei; accestă puneti nu este ân- 

că decisii (1).* Şi nequi nu sai decizii. Romanii M- 
rață de nouulă sastemă și de nouile vederi, nu îndrăs- 

miră 80 ie€ resposabilitatea acceptându ună dedicaţiu- 
ne officială.  Derd trebuiaii să vină la accestii nouă 

sustemă ; noi "lii-vedemă astădi predicatii qua addevă- 

rata doctrină catolică; și curtea de Roma este attâtii 
de zel6să pentru dânsul, înquâtă ea consideră de e- 

retici şi schismatici pre cei que 'şi-permittă de a lu- 

lăpă&dă și de a 'lii-combate. Stcua lui Bellarmin s'aă 
întunecatii; Mariana și Santarelli sântii eclipsaţi. Ma- 

rele teologii allii curței de Roma este astădi D. de 
Maistre; și nouuli seti systemiă ai înlocuită, nu-nu- 

mai vechia doctrină catolică, derd şi ultramontanis- 
mulă din secululi allă XVI-le. 

Quândă ati cititi quine-va cu attențiune cărţile 

que aiiii râdicatii attâta de sus pre D. de Maistre 
în spiritul Romaniloră ; quândii ai controlatii citațiu- 

nile selle, quândă aă redussii la justele loră propor- 

ţiuni frasele selle înflate, quândi ati judecatii cu Ii- 
niste declamaţiunile selle svăpăiate, are dreptulă de 
a se miră de successele selle. Pentru noi, tonuli de 

(1) Lettre incdite public par M. Cullombst. Lyon 1813.
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amăriciune şi de summeţiă quare "lii-distinge, dogma: 
tismuli sei, manierele selle chotăritârie, superbe și 
dispreţuitorie, raţionămintele selle bizarre, toanele (ca 
prigiele) imaginaţiunei selle vagabunde, spiritulă sei 
paradoxal și fantastică, în fine ienoranța sa de fapte 
și errorile selle calculate în citaţiuni, ne atiti dată cea 
mai săracă ideă despre autorele cărţei du Pape. Noi 
nu “-contestămii nequi verva nequi limpegiciunea sty- 
lului, nequi 6re-guari idee juste, împrăştiate ici eol- 
lea în operile selle. Dâră qualităţile selle potă res- 
cumpără, pre defectele selle? Quândi tratâgă quine-va 
subiectele gravă; quândi voiesce sd expună drepturi: 
le și raporturile papalităţei, re sciinţa și înțelepeiu- 
nea nu siântă necessarie, și se poti elle înlocui prin 
sarcasme? Precisiunea nu are Gre mai multă valre 
dequâtă aceâstă exageraținne canonisată (sânţită) de 
D. de Maistre supti numele de minciuna Gmeniloră 
onesti? Omenii onesti nu mintă nequi prin exagera- 
țiane nequi altrăminte. Ei se ținii în veritate quarea 
este una. 

D. de Maistre aveâ ună motivii putinte de a 
înnobilă exagerațiunea, dâră verva sa despotică, pre- 
quumii gice D. avva Lacordaire (1) nu va pote face 
s0 se priimâscă accestiă paradoxi: quă unii omi o- 
vestă pote minţi, numai accesta s6 fiă prin exagera- 
e; cu tâte accestea, D. de Maistre lu-aii pusă în 
practică în tâte operile selle, și mai alessă în acceaa 
pre quarea noi uă vomi combaţe. Exageraţiunea %- este caracteriulă celli mai limpede dessinatiă, cu or- 
goliulu que pare a fi inspirati pre autore dela prima 
pagine a cărței selle du Pape. 

prinsă CI a oaine-va > sciă pentru que ai între pere ? Pentru-quă clerulă nu a- DN N 
(1) Lettre sur le saint-sige,
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veă bărbatii în destuilă de instruită pentru a uă face, 
Cleruli ai fostă decimatii prin revoluţiune, gice ellă (1), 
ellă este absorbită de lucrările servirei; clerulii celli 
noii mail moștenită sciința cellui vechii: „Quine scie 
dequă, înainte de a se urcă câtră patria sa, Elisei 
şi-a arruncatii cojoculă seii, şi A6quă vestimântulii | 
sacru ati potutii fi luati de josi îndată? Frasa ar 
fi fosti attâtă de frumosă quândiă D. de Maistre nar 

fi dată uă probă despre ignoranța sa în privinţa isto- 

visiriloră biblice. Nu trebue să fiă quine-va forte în- 

vețată pentru qua s6 sciă qud Ilie fâ quare lăssâ 

diseiplului sei Eliseiii cojoculă sei cu spirituli seii 

profetic pre quarele (accesti cojocii) Li-symbolisaă. 
Deră noi vumii dă preste multe alte probe despre 
sciința D. de Maistre. Deci dâră pentru-quă D. de 

Maistre se credeă mai învăţatii dequâti toți membrii 
clerului catolicii se decise s6 publice cartea sa du 

Pape pentru a appără religiunea; cu tote accestea, 

Biserica Franciei qua să nu vorbimii dequâtii de dân- 
sa, singura quare fă decimată în decusrsulii revoluțiu- 

nei, possedeă âncd în 1819 destulli veterani de ai 

clerului vechii; corpul episcopal numeraă teologă 
distinși; și, spre anu cită degquâtii unuli, D. de la Lu- 
zerne poteă totii attâtii de bine qua D. de Maiztre, 
s6 appere Biserica contra inimicilorii sei. Ami pote 

numi unii mare numără de membri de ai vechiei Sor- 

bonne quari erati încă în vicţă la accâstă epocă, și 
quari nu eraii attâta de absorbiți de grigile ministe- 

viului (servirei) înguâtii să nu pâtă pune sciința lori 
teologică în serviţiulă Bisericei. Dero doctorii din 

Sorbonna și vechii episeopi n'aveaiă în destulli genii 
pentru qua s6 descopere systemulă noăă allă D. J. 
de Maistre;:M. de la Luzerne appăraă celle patru az- 
  

()  Diseours preliminaire.



ficule din 1682, în locii de a face din papa christia- 
năsmulă întregi scă religiunea visibile ; Biserica, ar fi 
periti derd dequă Providența n'ar fi inspirati pre D. de 
Maistre să se arrunce în luptă cu vederile selle celle 
nouă.  D. de Maistre (singurii) se dă pre sine qua 
înspirată. Qud accâsta este que-va modestii, dră con- 
testabile, nimenea nu se va îndoui. Ell declară derd 
qu5, suptă impulsiunea accestei inspiraţiuni, înaintaă, 
contra inimicilori religiunei pentru a probă: „qud f6- 
ră suveranulă pontifice nu este addeverati chresti- 
nismă, și qud nequi-unii omii onestii chrestini, despăr- 
țită de densuli, nu va semnă pre ondrea sa (dequă 
are que-va sciință) uă professiune de credință cu 
claritate deserissă.“ 

Deci, dequă nu este quine-va unită cu papa, cu 
aceâstă unire descrissă de D. de Maistre în cartea 
sa, nu pote fi nequi omi onestă nequi chrestină, qui 
numai ună ignvrante și unii scepticii. Ai sd strigi p6- 
te qud accâsta este que-va paradoxi, der D. de Mai- 
stre decide qud învățații maăă dreptulă so strige. 
Deci, după dâusulă, tu ești uni ignorante d6quă con- 
teste(li proposiţiunea, sa. 

Cu risculă de a trece de ignorant, noi vomă 
indrăsni să strigămi quă accesta este paradoxii, şi ne 
vomi r&sbună assupra D. de Maistre cu singura res- 
bunare pre quarea dânsuli ună declară legitimă, res- 
bunarea de a raţiona contra dânsuluă și mai bine de- 
quâtă densulăă. 

Mai înainte de a intră în materiă, D. J. de Mai- 
stre ai găssită cu calle de a scrie quâte-va pagini 
emfatice assupra destinateloră chrestine alle Franciei. 
Autorele ar fi făcută mai bine să compună celliă pu- 
cină frase frumâse şi să dec mai multă dreptate băr- 5 

bațiloră que ai fostă aleșși de Domnedei pentru a



  

întreţină în Biserica Franciei foculă sacru allii cre- 
dinței și alli dragostei. Nimenea n'aă insultată at- 
fâta qua D. de Maistre gloriele Bisericei Franciei. 
Credeă, dânsulă qnă quâte-va pagini alle unui discursă 
preliminariă "lă-ară pots spăllă de injustiţiele și de 
calomniele selle? SS înregistrămii cu tte aecestea 
guâte-va linii din accesti panegyrici scrissă de uni 
inimiciă: „Biserica gallicană, gice-ellii, mai qud nu avâ 
copillăriă; qua să gică aşșă născfindu-se, ea se afiâ 
cea de ântâiii dintre Bisericele naţionali și sprijinulă 
celli mai fermi allă unităţei... Que erâ în Europa 
mai pre susii de accestă Biserică gallicană quarea 
possedeă toti ceaa-que place lui Domnedeii şi totii 
que captivă pre Omeni: virtutea, sciinţa, noblețea și o- 
pulența ?% 

Cu tote accestea, dequi este să credemă pre D. 
JJ. de Maistre, doctrina Bisericei gallicane erâ mai rea 
dequâti tâte eresiele; ea eră principiul a tâte schis- 
mele. Quumii se face quă cu accâsta ea va fi fostă at- 
tâti de mare și attâtă de glori6să? D. de Maistre mai 
luatii sâma qu5 cu mărturirile selle das uă desminţi- 
re formală teorieloriă selle. Dequă densulă şi-ar fi 
publicatii cartea pre guândi Biserica gallicană eră, în 
splendorea sa, ea war fi avuti destulle trăsnete pen- 
tru qua sd lu-lovâscă. Crede re quine-va quă ar fi 
potută d6usulă formulă înaintea vechiei Biserice a 
Franciei s6i în Sorbonna proposiţiuni qua accestea, 
que le emitte în plină panegyricii allă Bisericei gal- 
licane: 

„Christianismulă se bas€dă cu totulii pre suve- 
ranulii pontifice.“ 

„Fără suveranulă pontifice, totă edificiulii christia- 
nismului este minatiă, și nu mai asteptă, pentru a se derî- 
mă cu totuli, dequâtii desvoltarea unor circumstanţe.“ 

22
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Nu seiă D. de Maistre quă accâstă Biserică gal» 
licană, pre quarea uă proclamaă, attâti de savantă și 

de virtudsă, ar fi spulberată assemenea proposiţiuni 
qua pre visele unui creezi bolnavă scă qua pre pro- 

dussulii unui genii r&ii-făcutoriă, în locii de a le con- 

sideră qua pre nesque fece nouă date unei questiuni 

teologice de ună genti inspirată ? 
Biserica gallicană nu fâ de sigură absolută or- 

todoxă; deră ea, mai bine dequâti celle-l-alte Biseri- 
ce occidentali, conservasse principiele de opposiţiune 
canonică la pretensiunile papal. 

Întru aceeaa fâ gloria sa, până în dillele n6stre 
unde uă vedemi mută -şi fără ondre în genuchie în- 
aintea. Papei înfallibil, 

La finitulă discursului sei preliminarii, D. de 
Maistre se silesce să facă pre lectorii sei să ercdă 
qud dânsulă ai lucrati fârte multi, şi qud este o- 
mulă de cea mai bună credință; ba chiar quă este 
de uă bunătate și de uă politeţă alcssă câtră adver- 
sarii sei. „Me măgulescă cu naivitate, dice-ellă, quă, 
din accestii puneti de vedere, ori-que leetore equita- 
bil va judecă quă sântă în regulă. 

Noi nu sfintemiă ună lectore injusti, şi ne între: 
bămă quumi se face quă unii omă capabii aii lueratii 
attâta de multă și ai commissii attâtea errori, nU-nu- 
mai dogmatice, derd istorice; quumii se face quă unii 
bărbat de attâta, bună credință ai trunchiatii ună nu- 
meri attâtii de considerabil de texte, și attâti de a- 
desea ati attribuiti unorii serietori opiniuni pre. quari 
ei nu le aveai; quumi se face îu fine qu5 ună băr- 
batii attâti de politicos şi de bună ai căgută înat- 
tâtă de dese attacuri de epilepstă seu de mână bru- 
tal€ discutândă contra unoră adversari a quărorii sci- - inţă, virtute şi chiară genii quereai mai multă de- quâtii cuviinţe.



  

— 539 — 

Noi voimii buccurosă să credemii în lucrările 
herculane alle D. J. de Maistre, în buna sa credință 
şi în politeța sa; drd cu quâti cxredemi întinsele 
mai cu tăriă, cu attâță mai multă ne vedemă încur- 
caţi pentru a respunde la questiunile que ami pusi. 

MI. 

D. de Maistre tratdă despre infallibilitate în pri- 
mulă capitulii all cărței selle du Pape. 

Eocă idea que uă dă despre dânsa: 
„Infallibilitatea, în ordinea spirituală, şi suvera- 

nitatea, în ordinea timpurală, sânti două cuvinte per- 
fectă synonyme. (P. 2.) 

„Quândi gicemii qud Biserica este infallibilă, 
noi nu queremii pentru ea, este forte essenţial de a 
uă observă, negui-ună privilegii, particulari; noi que- 
remi numai qua ea sd se buecure de dreptuli com- 
munii tutoră suveranităţilori possibili, quari tote lu- 
credă necessariaminte qua infallibili.« (P. 2.) 

Eceă dus principie perfecti clare: infallibilita= 
tea Biserieei nu este de uă altă natură dequâtă su- 
veranitatea într'ună guvernământă 6re-quare. Dequă 
aceâstă suveranitate nu pote fi indentificată cu infal- 
libilitatea proprii dissă, va urmă dintiaceâsta quă nu 
este în Biserică negqui-uă infallibilitate, după D. J. de 
Maistre; dâr, este facile de a demonstră quă suvera- 
nitatea nu este infallibilă. 

In ori-que societate, trebue uă autoritate quare 

sd pronunțe fără appellă, fiă în ordinea politică, fiă 

în ordinea judiciară; deră din acceaa qud ea pronun- 
ță foră appellă urmegă qud ea nu se înșcllă? Fiă- 
quare membru din societate trebue, în interessuli com- 

muni, so se: suppună autorităței quare pronunță fără 

appellă, deră ellă nu datoresce decisiunei ci uă ad- 
99 

-
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hesiune intimă, quași quumi ea nu s'ar pote înşellă, 
D. de Maistre w'ati văgutii aecâstă distineţiune funda- 
mentală; pentru aecesta dânsulii aii stabilită uă teo- 
riă que nu resiste la cea mai simplă reflexiune. 

„Suveranitatea are forme difterite, adauge D. de 

Maistre (p. 2); ea nu vorbesce la Constantinopole qua 
la Londra, deră quândă ai vorbiti de ună parte și de 

alta, în feluli sei, Billulă este fără appellă quași fet- 
Jaulă.* Adequă quă acceste acte, deşi contradictorie, tre- 
bue să fiă priimite qua emanândi dela uă autoritate 
iufallibile. 

Din acceaa qud billulă în Anglia este fără ap- 
pelli qua fetfaulă la Constantinopole, TD). de Maistre 
conchide quă ammândâu& guvernămintele que vorbescă 
prin acceste acte sfinti infallibili; aceâstă infallibili- 
tate este de aceeaași natură cu acceaa pre quarea 
densuli uă reclamă pentru Biserică, pentru-quă nu 
voiesce pentru ea nequi-unii privilegii particulară. 
Accestii straniă principiă este pură şi simplu absurdii. 
Intraddevări, ună Billă din Anglia, uni fețfa din 
Constantinopole şi uă Bulă din Roma, date assupra 
accelleiași questiuni religidse, vorii fi necessariaminte 
contradictorie; anglicanulă și mahomedanuli nu se voră 
accordă nequi-quumă între dânșii, și ammândoui voră 
contradice pre papa. Sci quă addevârulă nu există 
și nu este dequâti unii cuvântă, scă qud trebue a 
mărturi quă ori unuli ori altulă dintre actele contra- 
dictorie va pot să fiă falsi. Deşi falsi, ellă se va 
fi datii de unii guverni absolută, și prin urmare în- 
Jallibile după D. de Maistre. Dequd fiă-quare din ac- 
ceste guverne este infallibil, nequi-unulă nu se înștl- 
lă, şi cu tâte uccestea actele lori sântă contradicto- 
rie, și d6uă din trei cellă puginii vor fi false: €ecă 
dâră dut infallibilități din trei quară se înșellă. D6-
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qud Biserica nu are privilegiă particulariă, ea, nu 
ste mai infallibile dequâtă cutare s6ă cutare guvernă= 
mântii timpural; actele selle nu queriă dequâtă uă sup 
punere curatii exteri6ră şi de ordine publică, şi nu uă 
adhesiune interidră, que nu pote fi accordată dequâtă 
numai la ceaa-que este necessariaminte în veritate. 
Infallibilitatea addevărată, aşșă prequumi teologii uă 
reclamă pentru Biserică, nu există şi nu este dequâtă 
uă chimeră; promissiunile făcute Bisericei de Iisus 
Christos suntă deșcite; tâtă tradițiunea catolică vaii 
înșellatii vădândi în acceste promissiuni accestii pri- 
vilegiii particulariă, negată de D. J. de Maistre. 

Nu-numai quă principiului fundamental ali D. J. 

de Maistre distruge radical &nsăși idea de infallibili- 
tate; dâră elli este negaţiunea addevărului. Intelli- 

gența nu pote admitte dequâtii ceaa-que este conformă 
cu addevărulii; dequă este oblegată de a se suppune 
unei autorităţi pentru-quă ea este suverană, și nu pen- 

tru-qud învcţă după addevări, accestă intelligenţă nu 

mai există; omulii nu mai este uă ființă raţionabilă& 

qui ună animal que trebue s6 se porte de baston; 

ori-que raționamânti, ori-gue obiecţiune este uă re- 

voltă. Dreptul este în mâna cellui mai forte: omulă 

trebue să 'şi-învelescă ochii intelliginţei selle. și sd se 
târrescă suptii suveranitate, fără a se preoccupă d- 

quă autoritatea que "i-commandă este scă nu în ve- 

ritate. 

Suveranitatea şi infallibilitatea fiindă perfectă syno- 
nyme, cea dântâiii este infallibilE în domeniuli seii, cu 
accellaşși titlu cu quare este cea de a doua în cellă spiri- 
tual; și accesta din urmă nu are nequi mai multi nequi 

mai pugină, în cerculii religiosi, dequâti cea d'ântâiă 

în cercul politică. Bulla pontifical€ și fetfaulă Ma= 
relui Seniore sântă perfectă identice. Deră dequă bil-
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lulă din Anglia și ferfaulă din Constantinopole sfntă 
infallibili cu accellași titlu qua uă definiţiune în Bise- 
rică, cu que drepti se impută anglicanului  anglica- 
nismuli sei, tureului mahomedanismulă sei? Dequd 
suveranitatea, și infallibilitatea sfinti dâuă cuvinte syn- 
onyme, împăratul Chinei este totă attâtii de infalli- 
bil quâtă şi unii synodă ecumenică.  Chinesulă qua- 
re va appellă contra sentinței suveranului seii va fi 
ereticii cu accellaşi titlu quaşi unii catolică quare sar 
împrotivi auforităţei Bisericei. Dequă oră-que guver- 
nământii este absolută, şi prin urmare infallibil, după 
Quumii uă susține D. de Maistre (Q. 2), va trebui 
quine-va să i se suppună, chiară quândii ellii ar fa- 
ce legi nedrepte, şi immorali; s6ă mai bine: ori-que 
ellă va commandă nu va pote fi dequâtu Bine şi ad- 
deverată, pentru-qud va trebui să i te suppui. Suve- 
ranitatea seci infallibilitatea sânti quari facă și mo- 
rata quași veritatea. 

D. J. de Maistre accordă cu. liberalitate infalli- 
bilitatea tribunaliloră civili quași guvernămintelori. 
(P. 3.) „Trebue, dice dânsalu, să venimii, în ordinea 
judiciariă, la uă putere quarea judecă şi nu este ju- 
decată.“ 'Totiă-de-una accellaşi raţionământă: trebue să 
fiă unii tribunal supremii a quăsui sentință, pentru bi- 
nele societăţei, trebue să fiă foră appellă; decă ac- 
cesti tribunal este infallibil. Que străină aberraţiune! 

Incape în capul cui-va qua unii omii de buni 
simți să pâtă trage accâstă, conseguință dintr'uni as- 
semenea principiă ? Ori-que tribunal supremi, ori-que 
suveranii sciii perfectă ei-Enşişi quă poti greșși; quă 
potii judecă si decide în afforă de addevără; qud 
nu datoresce quine-va sentinței lori dequâti suppu- 
here, pentru binele commună, și nu adhestune intimă. 
Deră D. de Maistre “i-face infallibilă în tâtă puterea .
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cuvântului, foră a luâ sema qud fiindiă attâtă de dar= 
nică de infallibilitate, dânsul uă distruge, şi în ac- 
cellaşi timpi” tâtă morala și totă addevărulă, 

Va întrebă pote quine-va pre que probe, pre que 

demonstrațiune 'şi-aă întemeiatii D. de Maistre teoria, 
sa. Accestii emininte serietoră nu 'și-dă ostendla nequi 
de a demonstră nequi de a probă; ellă affirmă și în- 

țellege quă uă să 'li-credă quine-va pre cuvântul sei 

de omă de Statii. Foră îndoui€lă geniuli sei suve- 
rană, eră de assemenea înfallibile. Eli stabilesce d6- 

”ă în d6u& pagini aziomele selle, și trece la uă altă 
questiune. 

„Nu este vorba, dice-ellă (p. 4), dequâtă de a 
sci unde este suveranitatea în Biserică; quăqui de în- 

dată que ca va fi recunnoscută, nu va mai fi per- 
missă cui-va de a appellă contra decisiunilori selle. 

Der, Biserica este uă monarehiă; toţi scrietorii cato- 

lici sântii întru aceâsta de accordă; revoltaţii din se- 

cululii allăi XVI-le attribuiră singuri Bisericei suve- 

ranitatea. Poporulă nu este nemica în Biserică (p. 5); 
este de prisosii de a vorbi despre aristocraţiă (p. 7); 
Biserica deră-este uă monarchiă absolută. Forma monar- 

chică uă dată stabilită, infallibilitatea nu mai este dequâtii 
uă consequințţă necessariă a sepremaţiei. Acestă su- 

premațiă apparţine papei; deci elli este infallibil, şi 

va fi „guândă chiarii sar conveni qud nequi-uă pro- 
missiune divină nu aii fosti făcută papei. (p. 8.) Prin 

urmare, appelluli contra unei sentinţe a papei este 

nelegitimi, quăqui ellii ar nemiei supremaţia, şi prin 

acceaa chiară infallibilitatea şi unitatea.“ 

D. de Maistre înaintedă prin tote acceste asser- 

ţiuni cu uă răpediciune que nu i-lassă timpuli de a 

probă: ellă nu pote crede quă va îndrăsni quine-va, 

să lu-contradică. Nouulii seii systemă “i-pare attâti de
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forte înquâtă nu 'şi-dă ostencla de a lu sprijinf: ellă 
affirmă; şi, după quâte-va pagini de affirmaţiuni, se 
appucă a 'şi-admiră opera și a spune quă Bossuet și 
Fleury aă periclitată idea de înfallibilitate pâno în 
guâtă saă permissă bunului simții laică de a surride 
citindu-i. (P. 11.) 

Indrăsnela, (Voutrecuidance) D-lui de Maistre ai 
„produssă assupra nâstră accellași effectă. Eli oppu- 
ne lui Fleury pre ună scrietoriă protestant, Moscheim, 
și se miră qua unii gallicană să 'lă-aibă de contra- 
tradictoră; este mai straniă de a vede pre ună ultra- 
montan sprijinindu-se pre autoritatea protestantelui; 
pentru que Fleury sar accordă cu Moscheim, pentru- 
qud Flcury erâ catolică ? 

D. de Maistre nsuşi au primejduiti passabil î- 
dea de infallibilitate, pentru-qud uă distruge cu ad- 
deveruli și întelligința. 95 vedemiă dequd ai înţel- 
lessii mai bine idea de Biserică. 

» Toţi serietorii catolici, dice dânsulă, atiii afâr- 
matii quă Biserica este uă monarehfă.& EN citedă 
în sprijinulă accestei opiniuni pre Duval și Bellar- 
min, adequă pre doui ultramontani. Deră accesti serie- 
tori, cu totă systemulă lură erronatii, susținea quă accâstă monarchiă erg temperată de aristoeraţiă (p. 4), ceaa-que face pre bunul simfă laică allă D-lui de Maistre gua so surrâdă, N'aveă pentru-que (să sur- ridă) cu tâte accestea, și noi vomi îndrăsni a crede qud toţi teologii latini, quari, în general, s'aiii ser- vită de aeceste expresiuni, seiaii que voiau să dică, Şi înţellegeai totu attâtă de bine natura Bisericei lui lisus Christos quași omulă de Stati savoyard. Mai bine sar fi făcută de nu sar fi comparatii regimulă stabilită de lisus Christos în Biserica sa cu diverse- fe forme de guvernăminte timpurali; în idea lui isus



  

— 345 — 

Christos, autoritatea, în Biserică, nu este de acceaași 
natură cu puterea timpuralt. Biserica este uă păsto- 
riă; credincioșii sfinti oui, şi şefii, păstori quari uă 

conducă suptii direcţinnea Păstorelui eternă. Biserica 

este uă, viiă quarea 'și-trage suculi seii din lisus 

Christos, quarele “-este trunchiulă (buciumuli, trupi- 

na) ei, și credincioşii şi păstorii, mlădiţele. Biserica 

este uă familiă; într'6nsa nu se afflă dequâti frați: 

numele de învățătoră într'ânsa este condamnati. Eecă 

Biserica în idea lui Iisus Christos. Drd sd admit- 
temă cuvântulii de monarchiă, şi să intrămiu în idea, 
teologilorii latini guari aăă credutii qud trebue să se 
servescă de dânsul. Ei admittă accestă cuvânti ap- 
prâpe toţi, dâră nu i-dai accellaşi înțellessi.  Ultra- 

montanii înţellegii printr'ânsuli qud Biserica are uni 

șefi unicii şi absolutii, a quărui autoritate nu este 

temperată dequâti în circumstanţe excepțiouali de uă 

aristocraţiă spirituală que este episcopatuli; gallicanii 
înțellegii în genere prin cuvântulă monarchiă uă au- 

toritate una, după puterea cuvântului greci. Acecstă 

autoritate reșede în episcopată, avândă în capulă sei, 

obicinutiă vorbindi, pre șeful set, quare este papa. 

Accestii titlu de șefi (caput) nu dă papei uă autori- 

tate independentă de corpul episcopal; ellă are uă 

supremaţțiă de ondre şi de jurisdicțiune, derd nu este 

dequâtii primas inter pares, primuli între episcopi in- 

vestiți cu accellași sacerdoţii, participând la accea- 

aşi autoritate şi nefăcândi deguâti unii corpi. D.J. de 
Maistre s'aii înșellată der affurmândi întruni modă 
general quă toţi teologii aiiii proclamatii Biserica 4 

monarchiă ; negui-unulă n'aă legatii de accestă nume 

înţellessulă que dânsuli 'i-dă, și singurii mărturesce 
indirectă qud dânsulă nu se unesce nequi chiar cu 

Duval şi cu Pellarmin.  Accesti teologi aiiii ţinută
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comptii de episcopatii, sâi de aristocrația ecelesiasti- 
că, deși nu 'i-accordă autoritatea que i-uă recunnoscii 
gallicanii. D. J. de Maistre găssesce quă e de pri- 
sosii de a vorbi despre accesta. Accâsta eră într'ad- 

devării jignitori pentru stabilirea nouuluă sei system. 
Dequă 6menii de Stată, după quumi cu emfasă dice 
D. de Maistre, approbă doctrina sa assupra guvernă- 
mântului Bisericei, teologii nu poti dequâtă să uă 

lapede qua contrariă doctrinei lui Iisus Christos, şi 
destructivă a tâtă idea sănâtâsă despre natura guver- 
nământului în Bisarică. 

D. de Maistre nu voiesce qua suveranitatea, -să 
se fi dati Bisericei, adegqud universalităţei păstorilorii 
şi credincioșilorii; declamă, cu accâstă occasiune, con- 
tra idei republicane în general, prequumii şi în ap- 
plicaţiunea ei la Biserică. 95 lăssămi la uă parte pe- 
litiea sa și să constatămii numai quăd dânsulii nequi 
măcari mai întrevădută distincțiunea fundamentală que 
existe între autoritate privită din. punetulii de vedere 
allă dogmei, și autoritatea guvernamentală şi legisla- 
tivă; accesta din urmă ati fostă încredințată corpului 
episcopal, toți catolicii întru aecâsta sfântă de accordiă. 
Episcopii sfântă şefii, guvernatorii, sâă, pentru a ne 
servi de unii “termeni mai chrestinti, păstorii Biseri- 
cei; dâră dogma aii fostii încredințată, Bisericei între- 
ge, și episcopii numai cu titlulă de organe alle Bi- 
sericei potă pronunţă assupra unei questiuni doctrina- 
le. Dogma este ună deposită divină încredinţatii so- 
cietăței universale sei catolice a ehrestinilorii; nu e- 
ste, cu privire la dogmă, dequâtii uă declaraţiune a 
se formulă, și nu uă credință nouă a se impune, A 
declară ceaa-que sati creduti sci admissi qua, făcândă 
parte din lucrurile credinței, totă-de-una, pretutinde- 
nea și de cotră toți, 6ecă rolulă episcopal. Se vede
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dequd poporulii si societatea chrestină nu trebue să 
fiă socotită întru nemica, după quumi nă pretinde D. 

de Maistre; dequăd aristocrația religi6să si episcopa- 

tul nu merită uă menţiune; dequă papa este z6ză re- 

ligiunea totă chrestinismulă. | 

Addevărulă catolicii şi istorică voiesce qua să af- 

firme quine-va cu totulii din contra. 

La  finitulă capitulului seii despre infallibilitate, 

D. de Maistre pretinde quă trebue admissă numai uă 

singură infallibilitate, a papei, quăqui altă-felă va tre- 

bui s6 avemii attâtea quâţi patriarchi, regi şi autori- 

tăți vor fi, în aftâră de dânsuli, și va deveni impos- 

sibil ori-que guvernământii, ori-que unitate, în Biserică. 

D. de Maistre uită cn kypuli accesta, la finituli 

capitulului sei axioma sa dela începutii. De vreme 

que identifică suveranitatea și înfallibilitatea, pentru 

que affirmă ellă quă, dequă nu se priimesce infalli- 

tatea papală, va căde€ quine-va, din infallibilitate în 

infailibilitate pretinsă, pând que va negă accestă pre- 

rogativă ? De vreme que infallibilitatea și suveranita- 

tea sântii d6u6 lucruri cu totuli synonyme, pentru 

que se teme D. de Maistre quă se declară suveranii 

infallibili ? Ei sfântă infallibili, de vreme que sânti 

suverani. ' Sânti attâtea infallibilități quâte suverani- 

tăţi. Omulă nostru de Stată singuri se contradice 

derd temându-se qud va dispăre infallibilitatea, dequd 

nu ar accordă-uă quine-va numai papei. Ell ar pote 

dori qua papa să fiă singurii suverani și prin urma- 

re singură infallibile; derd, după que 'şi-ai pusi pri- 
mul săă principii, nu mai poteă raționă prequumi 
ati făcutu-uă. Bunulă seu simţă laică, quare lu-tăceă 
sd surridă quându citiă pre Bossuet, li-va fi făcută, 
de sigurii, să nesocotescă și logica. 

Uni oinii providenţial și inspirată, are probabile 
multe drepturi.  Dâră noi, simplu muritoră, noi ere-
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demii quă trebue să respectămii logica și chiară să 
fimă seriosi quândii citimu pre Bossuet; pentru ac- 
câsta ne permittemii de a crede quă D. de Maistre 
pre attâti de r&i ai raţionatii pre quâti de reti ati 
cugetatii, 

Ceaa-que face mai alessii pre D. de Maistre să 
surridă, este quă Bossuet diceă seriosă guo doctrina 
înfallibilităţei nu aă începută degquâtă dela snodulă, 
din Florenţa, şi qud Fleury ai numită pre dominica- 
nulă Cajetanu qua autore alli accestei doctrine. (P.11 
și 12.) D. de Maistre nu înţellege quumii nesgue băr- 
baţi, de altrăminte attâtă de distinși, dâră quari aiii 
scrissi astii-felă înquâtă i ai făcutii banală seă simț 
faică, so surridă, „ai pututii să confunde dsu& idei 
attâtu de diferite qua accellea de a crede şi de a 
susţin€ uă DOGMÂĂ D. de Maistre admitte deră im- 
plicitii quă nu se. susținea dogma infallibilităței papa- 
le înainte de synoduli dela Fiorenţa, qui se credea. 
Pre urmă ellă explică qud credința este ză credință 
din dragoste que nu are trebuință de a, se întârgue 
cotre sine însăși, şi a se întreba pentru gue crede. 
UA CREDINŢĂ quare CREDE! accâsta este ună 
ușoră pleonasmii, deră să trecemi înainte; de ar stă 
quine-va să relevege neexactităţile de detalii din o- 
perile D-lui J. de Maistre, ar trebui să se oprescă la 
fiă-quare rOndi. Credinţa nu raționegdă deră, după D, 
de Maistre; crede quine-va fără a ave trebuință dea 
sci pentru que; „îndouicla este quare nasce cărţile.“ 
Attunci, apostolii și evangelistii de acceaa ati scrissi 
Nouulii Testamentii pentru-qud se îndouiaă despre mis- 
siunea divină a lui Iisus Christos; dequă Părinţii Bi- 
Sericei ati scrissă nenumerabilile loră operi de con- 
troversă, ai făcutu-uă pentru-quă se îndouiat despre 
addevărurile que susțineaii contra ereticilorii ; dequă
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apologistii şi teologii ati scrissti pentru a probă ad- 
devărulii religinnei, aceâsta ati provenită totii din ac- 

ceaa quumii-quă ei se îndouiaă despre densulă. Bise- 

rica catolică se glorifică cu millionele de cărți pentru 

quari tote seculele i-ati făcută omagie; ded D.J. 
de Maistre declară qud îndonicla este quarea le aă 

dati nascere. 

Alle D-lui J. de Maistre faci fără îndouiclă ex- 

cepțiune, și sfântă ună produssii alle credinţei. Noi 

(una qua acesta) voiosii uă credemii, acceptândii cu 

tote accestea sensulii pre quare 6nsuşi D. de Maistre 

i-dă accestui cuvântă: uă credinţă que nu este re- 

sonată, alli quăreia motivii este necunnoscutiă, este ună 

credință 6rbă; celiă que crede așșă, nu scie dequă 

'şi-dă adhesiunea sa addevărului s6i errorei; despre 
accâsta ellă nu se preoecupă; ellă nu crede din ra- 

țiune, qui din iubire (d6quă cu tote accestea pote qui- 

ne-va iubi acceaa-que nu cunnâsce); credința sa este 

fanatismii, passiune 6rbă; 6ecă credința D. de Maistre, 

credinţa quare i-ati produsă cartea, sa, sîintemii despre 

accâsta întimii convinsă; deră, în addevără, n6uă ne 

place mai bine fîndouicla quare aii produssii cărțile 

Părinţiloră Bisericei, dequâti credința D. J. de Maistre. 

Idea que omulă de Stată savoyard uă dă despre 

credință este totii attâta de falsă quâtii și acceaa qua- 

re aii emissu-uă, în primulă seii capituli, despre in- 

fallibilitate şi despre Biserică. După accâstă excur- 

siune, ellă revine la subiectulii sei și pretinde quă 

infallibilitatea papală eră credută din t6tă antiquita- 

tea şi gnd se începi numai a se argumenta assupra 

accestui puneti la epoca indicată de Bossuet şi Fleu- 

ry. Pentru qua să susţină aceâstă opiniune, D. J. de 

Maistre guere iertare umbrei illustre a lui DBossuet; 

are dreptate de a luă accâstă precauţiune oratoriă,
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qudqui umbra lui Bossuet, dequă ar fi putută dă vre- 
uă importanță omulă nostru de Stată, ar fi trăsărită 
augindu-li qud susţine dâu& eresii de-uă-dată, cu uă 
îndresn€lă que merge până la ridiculă: uă eresiă doc- 
trinal& şi uă eresiă istorică: uă eresfă doctrinală, în- 
tru quâtă ellii iea drepti vă dogmă credută din totă 
antiguitatea, ună systemă quare n'aii devenită uă dog- 
mă în Biserica romană dequâti dela ultimulă synodă 
din Vatican; quarele nu ers prin urmare dogmă în 
momentul în quare ellă series. 

Eresia sa istorică consiste întru acceaa qud elli 
pretinde quă se începfi numai a se discută dogma sa 
la epoca synodului din Florenţa.  Dequ5 D. de Mai- 
stre ar fi studiati istoria ecclesiastică, ar fi sciută 
qud infallibilitatea nu era nequi credută negui discu- 
tată înainte de acestă epocă, și quă epoca discusiu- 
nei selle este acceaa a nascerei selle. Superioritatea 
synodului sâă a episcopatului erâ attuncă decretată, 
fără nequi-uă, opposiţiune qua credința permanentă a 
Bisericei; şi se suis pre seaunulii Romei ună papă 
quare combăteă, în scrierile selle teologice, qua pre 
aă înnovare opiniunea infallibilităţei papale pre qua- 
rea începeaii să uă Susţină anii teologi. 

IV. 
In capitulele selle allă douile şi ali treile, D. J. de Maistre tratedă despre syn6de. Scopul sei e- ste de a face să li se vedă nullitatea şi imposssibi- 

litatea. 
| 

„Uă autoritate periodică și intermittentă, dice- ellă, este uă contradicţiune în termeni; der, synddele fiind puteri intermittenţi, guvernământului Bisericei nu le ar pote apparțin€. Deci în zadar ar recurge qui- He-va la dânsele pentru a salvă unitatea si a mănțtin€ 
% >
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tribunalulă visibil. Que-va mai multă, synddele nu 
decidă nemica fără appellă, aftoră de syn6dele uni- 

versali; der, accestea din urmă ailii attâtea de mari 
inconveniente înquâtăi na% putută intra în vederile 

Providenţei de a le încredință guvernământulii Bise- 
vicei.* (P. 16 şi 17.) 

Acceste observaţiuni sfintii afforă de totă îndoui- 
cla după D. de Maistre: este impossibile qua Provi- 

denţa s0 fi avutii alte cugete deguâtii dânsuli; și aş- 

şă illustruli serietoră nu “și-dă ostenela de a demon- 

stă acceaa que affirmă. 

După que 'și-aii pusii axiomele, tratedă questiu- 

nea syn6delorii suptii punctulii seii de vedere istorică. 

Ell affirmă mai ântâiu quă eră mai facile de a 

întruni syn6de ecumenice în seculele primare dequâtă 

în gillele nâstre. Pentru que? Pentru-qud împeraţii 

aveati a totă putinţa şi poteai sd convâce unii nu- 

mării considerabile de episcopi; în vreme que astădi 

suveranitatea este îmbuccătăţită (hach6e), și univer- 

sulii mărită prin descoperirea Americei. D. de Mai- 

stre socotesce quă ar trebui quinqui stii șesse anni 

pentru a constată legaliminte convocarea. 

Cellii din urmă synodi din Vaticanu și-luată 

sarcina de a combate pre marele omii de Stati all 

romanismului. | 

Scrietorulii. providenfial nu eră profeti; ellă nu 

întrevădusse nequi drumurile de ferrii, nequi luntrele 

cu vapor (vaprele), nequi telegrafulii eleetricii. Sciin- 

ţa modernă aă făcutii communicaţiunile que-va mai 

prompte dequâtii nu erai în timpulii D-lui de Maistre, 

şi ne place a crede quă astădi ar fi mai lesne de a 

convocă unii synodă general dequâtii suptă împărații 

romani.  Chiară în timpuli D-lui de Maistre, lucrulă 

ar fi fostă mai lesne, şi elli nu ai pututii susţine
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contrariuli deguâti din causa spiritului sei pr6 multă 
applecată cătră paradoxi. Nu pare quă ellă ai cun- 
noseutii constituţiunea imperiului romană; el nu şi- 
au dati comptii mai alessii de enormele difficultăți 
fysice preste quari aveai să trecă episcopii pentru a 
se duce la syn6de, și pre quari nu le poteai aplană 
împărații, cu totă puterea loră. Sai deprinsă quine- 
va pr6 multă de a consideră imperiulă romanii qua 
copringendi lumea, întregă. Immense regiuni nu i-ap- 
parţineaă cu nequi-uniă titlu, şi, în acceste regiuni, E- 
vangelia pătrunsesse în urma apostoliloră, quari lăs- 
sasse într'Ensele successori. In Ensuși imperiul, quâ- 
te provincie nu recunnosceai pre împărați dequâti 
qua pre nesque suzerani fără putere directă, mai a- 
lessi dela Constantinii, suptă a quăruia domuiă avi 
locii primulă synodă ecumenicii! Este de observată 
quă acceste synâde se ţinură la epoca decadenţei im- 
periului, quândă suveranitatea nu existes, în realitate, 
şi quândi legăturele celle mai necessarie se rupses- 
se între diversele părţi alle imperiului. 

Plecând dela data sa de quinqui sui şesse anni 
pentru convocare, conchide quă dequă se va gândi 
quine-va vre-uă-dată să adune uuiă synodi general, 
ellă va fi represintativă. „Reuniunea tutorii episco- 
piloriă, dice ellii (p. 18), fiindă moraliminte, fysicesce 
şi geograficesce impossibilă, pentru que war depută 
la staturile generali (nobleţa, clerul şi stare de mi- jlocii) alle monarchiei fiă-quare provinciă catolică ?4 Fiindi pusă principiulă suveranităței şi infallibilităţei 
papale, D. de Maistre ar fi fostă mai consequinte €- qu5 ar fi presentatii astă-feli, questiunea : papa fiind suverani și infallibile, sentinţele selle fiindă fără ap- pellă, que mai trebuesci syn6de? que mai trebesciă Sfaturile generali? Qua cei-que nu credă în acestă



infallibilitate şi puni autoritatea în episcopatii, s6 ie: 

clame, uă înţellegemă; deră synodulă este uă super- 

fluitate de îndată que Biserica, are urnă suveranii ab- 

solutii alli quărui cuvântă este uni ecoi allă cerului, 

Să nu mai revenimă assupra impossibilităţei f/- 

sice, morale şi geografice a omului nostru de Statii? 
Astădi gquândi sciința aă distrussii acecstă întreită im- 

possibilitate, ami av€ dreptul de a întrebă: pentru 

que toți episcopii nu sară adună, în locii de a tră- 

mitte deputati la adunările pre quari marele nostru 

scrietoră le numesce attâtii de singulariă staturile ge- 

nerali, şi quărora noi le vomă ţin numele respecta- 

bil de syn6de? 
D. de Maistre poteă cu attâtii mai bine să stâr- 

gă dintruă trăssătură de condei sfaturile selle gene: 
rală cu quâtă dice, cu accea siguranță que șede at: 

tâtii de bine unui geniii qua allii sei, unui geniii in= 

ventator allă unuă noăă szstemă assupra autorităţei 

pontificale: „Eu nu pretindii să pună în cea mai mi- 

că îndoui€lă infallibilitatea unui synodă general; dici 

numai qud aceestii înaltu privilegii, ellii nu 'lu-are 

dequâtii dela şefulă seă, quămia s'aii făcutii promissi- 

unile.« (P. 19.)  Asti-felă D. de Maistre nu hesitedă 

quâtuşi de puţină. Pentru que întraddeveră să he- 

sitede? Mai bine vine să affirme; ceaa-que nu costă 

nemica quândiă se dispensedă quine-va de a probă, 

„Noi scimi bine, adauge D. de Maistre, qud porțile 

iadului nu voră birui Biserica. d6r5 pentru-que? Din 

causa lui Peru pre quare ea este întemeiată.“ Quine 

au spusii accâsta D-lui conte? Der dequă cea mai ma 

re parte dintre sânţii Părinţi voră fi înțellessii altă- 

felă deguâtii ellă passagiulii din Evangeliă la quare 

face allusiune, quumi va remân€ cu raţionamentulii 

set? Dequd petra fundamentală a Bisericei ar fi Li 
23
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sus Chnistos și nu sântuli Petru, quumiă va remân€ 
cu basa prerogativelor pre quarea ellă uă accordă cu 
attâta liberalitate papei? „Luaţi-i accestă temelă (pre- 
Petru), ice D. de Maistre, quumii Gre va mai fi ea 
(Biserica) infallibilă, pentru-quă ea nu mai existe? 
Trebue a fi, d€quă nu mă înşelli, pentru a fi gue- 
va.“ D. conte nu se înşellaă în privința accestui din 
urmă punctii; deră dequă temelia Bisericei va fi Ii- 
sus Christos, ea va pote există fără de Petru; şi pro- 
ba qud pote există fără de Petru, sâu foră de papa» 
este qud ea aii existati întraddevără așșă în mai 
multe epoce. 

Unde erâ papa în decursuli primelorii optă se- 
cule alle Bisericei ? | 

Unde erâ papa în timpulă marei schisme de Oc- 
cidinte? Papa dubius, Papa nulilus, ttă lumea con- 
vine despre accâsta. Ore attunei mau existată Bise- 
vica latină? Nu există ea quândă domnii cardinali 
desbatii în conclavă, luni întregi, mai înainte de a se 
înţellege pentru alegerea unui papă? Dequă Biserica 
ezistă toră papă, pote quine-va privi qua que-va de- 
stullă de probabile quă ea pote există, foră ellă; şi 
dequă papa este cellă d'ântâiă dintre episcopii sei, nu lă-pote quine-va, fără a negă istoria și a căd6 întruă 
err6re evidentă, să lă-pună qua condiţiune sine guâ 
non a existenței selle. 

D. de Maistre susține „quă nequi-uă promissiune 
nu sai făcutii Bisericei separată de șeful ei. Uă credemă, quăqui şefulă ei este Iisus Christos, şi Sân- tulă Duchiă i sai dată de Iisus Christos pentru a uă dirige; numai șefuli după quumi lă-înţellege D. de Maistre nu există dequâtii în creerulă seă săi în allă adepţiloră sei, și ellă nequi-uă-dată n'aiă făcută parte din Biserica așșă prequumi ai fostă constituită ea de lisus Christos. |
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Eecă dâră la que se reduce systemulii D-lui de 
Maistre assupra synâdelorii: elle sunti impossibili a- 
stăgi, elle nu sântii infallibili dequâti prin papa, şi 
rațiunea accestei din urmă axiome este Qud promissi- 
unile de infallibilitate nu i sai făcuți dequâtii lui, 
Dequd întru accâsta este să credemii D-lui de Maistre, 
nu găssesce quine-va nemica în Scriptură în favrea 
Bisericei separată de papa: totul se raportă la papa. 

Accâstă asserțiune este oppusulii addevărului (1). 
S5 continuămi de a examină affirmaţiunile selle 

relativă de synode. 
Sântă elle mai pre susă de papa, sti papa mai 

pre sus de elle? Accâstă questiune, respunde D. de 
Maistre este de uni immensă ridiculă (P. 20). Ac- 
cesta este ceaa-que se numesce în englesesce unii non 
sens, 

Astii-felă, toţi teologii catolici Quari aiiii desbă- 
tutii accâstă questiune, sânt nesque imbecili, după 
D. de Maistre. 

Syn6dele generali ai immense inconveniente (p. 
21) şi primele secule alle Bisericei aut abusată de 
densele. (p. 22.) Dequă necredincioşii attacă synâde- 
le, que ne passă? Nemica (dequâti accăsta) nu este 
maă îndierinte pentru Biserica catolică, gquarea ne- 
qui nu trebue nequi pte fi guvernată de synâde. (P. 
22.) Episcopii din primele secule erai obicinuiți cu 
syn6dele, de accollea menţiunea que uă facii despre 
dânsele adesea în scrierile lori.  Derd dequo ei arii 
fi vedută alte timpuri, dequo arii fi reflectată, assu- 
pra dimensiuniloră globului, dequo arii fi prevedută, 

(1) Să se vedă în Papalitatea schismatică a nâstră discusiu- 
nea texteloră Scripturei, invocate de latini, şi pre quari noi le 
amii explicatii după Părinţii Bisericei într'unii sensti oppusii pa- 
palităței. : ana 

9



ceaa que eva so se întâmple uă-dată în lume, de gra- 

bă “şi-arii fi scâmbati opiniunea. 

Dâqud şi D. de Maistre, ar fi cedată alte tim- 
puri, dequd ar fi reflectată la raporturile apprope 

instantanee que aveaii să se stabilcscă dela unu ca- 

păti până la altulă alli globului, dâqud ar fi prevt- 

gută, ceaa-que trebuiă sd se întâmple nu preste secu- 

le, qui numai preste quâţi-va anni în urma lui, nu 

Sar fi făcută at/âta de multă de rîsii de a raţionă 

după quumii aii raţionati. Episcopii din primele se- 

cule arii fi raţionatii, la rondulă loră, în secululă ali 

XIX-le, după quumă raţionai în timpurile primitive 

alle chrestinismului, pentru-qud ei nu raționaiă după îm- 

pregiurări, qui după addeveârata doctrină catolică. D. 

de Maistre are cu addevăratii uă metodă commodă 
pentru a se scăpă de episcopii și de scrietorii secu- 

leloră primare: ei ară fi vorbită întraltă felu dequs 
ară fi trăită în timpulă nostru. Ună attare principii 
nu distruge ellii radical tradiţiunea catolică întrâgă? 

Dreptă vorbind, D. de Maistre nu poteă să ţină la 

densa: que i-trebue cui-va tradițiunea, dequă papa €- 

ste interpretulă infallibile all lui Domnedeii? 35 ar- 

dem ded sânta Scriptură şi tote serierele Părinţi- 
lori Bisericei.  /ndouidla este quare au dati nascere 

cărțiloră. S6 credem orbesce în cuvântulă papei; sfin- 

„temă cu kypuli accesta dispensați de ori-que cerce- 
tare, de ori-que întelligenţă, de ori-que rațiune, de ori- 

que sciință. Credinţa nu raţioncdă; D. de Maastre ne 
ai spusu-uă: ea este basată pre cuvântuli papei în- 

fallibil, D. de Maistre uă repetă neprecurmatii. Sin- 
gură îndouidla produce cănţile, acesta este una din 
axiomele selle.  Așșă deră Omar fă omulă cellă mai 
logică. După exemplului sei, s6 ardemi bibliotecele 
şi s0 addormimii suptii aripa papei, accentele cygnu-
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lui din Savoia, quarele singură au făcutii cărți pre 
quari nu le aă inspirati nequi-quumi îndouicla. 

Relativii de convocarea synddelorii, ID. de Mai- 
stre citedă pre Fleury fără a Lă-înţellege. Noi nu vo- 

imiă să credemii quă elli aii lucrati astă-feli cu re- 

flexiune.  Fleury, considerândi questiunea de faptă 

affirmă cu dreptate quă singuri împărații chiămai pre 

episcopi la synddele generali, şi qud numai ei poteaii 

face accâsta din causa puterei lori, quare se întin- 

deă preste uă mare parte din provineiele în quari Bi- 

sericele erati situate. Invăţatulă istoricii nu intenţio- 

n€dă să vorbâscă despre convocarea canonică, qui nu- 

mai de cea materială, dâqud ne potemii exprimă asti- 

felii. D. de Maistre nu /li-aii înţellesă și 'lă-tratedă 

de unii flecară deșertă quare aă abusată, de îstoriă 

(P. 25.) Acesta este uă impertinență que nu pote at- 

tinge pre unulii dintre cei mai învăţaţi și dintre cei 

mai judicioşi istorică que ati existatii. D. de Maistre 

cu attâta mai puginii poteă să 'și-uă permittă, cu quâtii 

ellii 6nsuşi nu scie nequi unii cuvântii de istoriă ec- 

clesiastică ori de teologiă. Amii văduti dejă probe 

despre aceâsta.  Vomii mai întâlni âncă şi altele, 

Găssimă una numai dequâtă. (P. 26.) Iilustrulă 

autore nu voiesce nequi să se presuppună măcari, qu6 

unii spnodii ar pote fi în contradicţiune cu papa. pAc- 

cesta este uă proposiţiune, dice elli cu accea polite- 

tă alssă cu quare sait lăudatii, uă proposiţiune quă- 

reia i se face totă ondrea possibilă dequd va fi con-. 

siderată numai de extravagante.“ 

Asti-felii, teologi latini mari și mici quari ati 

tratati aecestă questiune, scii pre guari ea vă preoc- 

cupă, voi sfinteţi nesque neghiobi, pre credinţa D-lui. da 

Maistre. Ensuşi Bellarmin este ună prostii, după o- 

mulă de Stată Savoyard, qudqui ellii au presuppusii qu&
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unii papă ar pote fi eretică şi qud, în accestii casti, 
ar pote fi judecată de ună synodă. Ună Synodă qua- 
re să judece pre ună papă! şi Bellarmin quare pre: 
Suppune quo una qua aceâsta sar pot întâmplă! D, 
de Maistre trebuiă, după quumă se vede, să se ex- 
prime într'ună modă energicii pentru a caracterisă as- 
semenea proposiţiuni. Cei que 'şi-presuppună quă uni 
papă ar pote fi eretică sântă forte ridiculi şi forte 
culpabili. (P. 28.) In decursă de optu-spră-dece se- 
cule, nu s'aă vEdută ună singuri papă sd cadă în er- 
rOre. D. de Maistre este frte affirmativă assupra ac- 
cestui puncti. Vomiă av6 oceasiune de a “i-probă mai 
târdiiii qud se pâte arrettă ună mare numără gari 
fură eretici, şi i se va probă aceâsta prin mărturia a 
Enșiși papiloră. Cu accea oceasiune, stiința sa isto= 
rică va fi expusă în tâtă splendârea, sa. 

Numai papa, după D. de Maistre, are dreptulă 
de a convocă unii synodă general; dequă, uă dată convocati, ellii voiesce să "lu dissolve, nu are dequâti 
să dică: Fă nu nai suntă, Și 6ecă quă synodulă 
devine de-uă. dată conciliabulă și fără putere. D. de Maistre attribue gallicanilorii aceeste d6uă principie, 
appoi adauge cu naivitate „Quo ellă mai înţellessiă negui-u-dală pre Francesă, quândă affirmă qu5 de- cretele unui synodii general aiiă putere de lege in- dependinte de acceptarea stă confirmarea suverânu- 
lui pontifice.“ 

Dequă ellii ar fi studiati actele syn6delori ge- nerali, dâquă ar fi citită numai de-a-în-fuga istoria marei selisme din Oceidinte, ar fi văduti mai clari în accâstă questinne. Deşi providenţial, uni genii qua allii sei nu inventedă faptele; ellă nu pote af- flă deguâtă s/steme nouă; deră, systemele nouă, în teo- logiă, mau addeveărulă în partea loră. Dequă D. de
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Maistre ar fi cunnoscutii mai bine pre serietorii gal- 
licani, ar fi vădută întrânşii altă- -que-va dequâtă nes- 
que șicanatori (p. 28), de ar fi fostă mai teologi, nu 
iar fi găssită insupportabili (ibid.) şi mar fi seriss 
accâstă frasă ridiculă: „Cu tote syn6dele şi în virtu- 
tea chiar a synbdeloră, fără MONAROHIA ROM A- 
NA, Biserică nu mai este.“ Fără monarchia romană ! 
Trebue să fiă quive-va D. de Maistre pentru qua să 
'și-permittă assemenea îndrăsnele; pentru qua să facă 
presuppuneri chimerice și pentru qua să le explice 
appoi cu adjutorulii analogieloră trasse din puterea - 
timpurale. 

Noi nu 'li-vomii urmări pre t&râmulă politică. 
Vomii gice numai qud analogiele selle sântii pre at- 
tâtii de contestabili prequâtă- şi principiele selle, quari 
principie sântă astădi cu respecti puse la uă parte 
printre lucrurile antique și curi6se, în cabinele ama- 
toriloră.  Degud principiele selle stai astu-feli, ana- 
logiele que trage dintwânsele vor pot forte bine s5 
aibă acceaași sorte. 

Deşi trecemii răpede preste capitululi Analogie- 
loră trasse din puterea timpurale, totuşi nu va fi ne- 
folositoriii de a observă quă D. de Maistre pune mon- 

archia absolută qua typuli politicii perfectă și pre 

accestă modelii voiesce elli s0 'lii-imitede întocmai 

Biserica lui iisus Christos.  Monarehia absolută este 

pentru dânsulă uă axiomă pre quarea nu uă discută, 

Ellu trage dintr'ânsa tote consequințele possibili, pre 

quari le applică Bisericei, şi dă accesta qua pre uă 
demonstraţiune. Negaţi axioma, luaţi modelul vostru 

politici, aiurea, dupo quumi întru accesta aveţi drep- 
tală, que i-devine demonstraţiunea? 'Totă que dice D. 

de Maistre se reduce pură şi simplu la accâstă pro- 
posiţiune: Biserica este conformă cu monarchia abso-
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-lută, pentru-quă monarehia absolută este monarehia pre 
quarea Iisus Christos aii stabilitu-nă în Biserica sa. Auty- 
rele nostru se învârtesee de sute de ori împregiuruli ac- 
cestei proposiţiuni; grămădesce la cuvinte, deră n prob- 
dă nequi qud monarehia absolută ar fi architypuli politică, 
nequi quă Iisus Christos ar fi consaeratu-uă în Biserica 
sa. Ellă affirmă numai acceste două lucruri. A ffirmaţiu- 
nea uu este de adjunsii în lucruri așșă de gravi. 

D. de Maistre presuppune qu5 synâdele sunt 
absolută identice cu statele generali; appoi iea sta- 
tele generali în Francia, în Anglia; trece în revistă 
ordonanțele de Blois, de Moulins și de Orleans; legi- 
le marinei, alle apelori și alle păduriloră, ete.; trage 
din tote accestea analogă que nu sântii juste dequâti 
dequă admitte quine-va tâte ideele și apprețiările sel- 
le; şi erede quă ai satisfăcută lumea cu plenitudine 
în piivința tutoră difficultăţilorii, 

Nu sar păr mai raţionabil de a nu applică ne 
qui-quumii Bisericei formele variabili alle guvernămin- 
telorii omenesci, şi mai alessi de a nu conchide, du- 
pă gquunmii aă făcută până la desgusti D, de Maistre 
dela timpural la spiritual? Accesta este uni paralo- 
gismii de quare şi cei mai slabi logici se potă appără. 

In deluviulă de frase cu quare ne copleşesce D. 
de Maistre, pentru a face illusiune assupra slăbiciu- 
nei argumentărei selle, noi luămii din trecătii quâte- 
va, qua accestea: „Unii synodă general addeverulă 
vorbindă este rigurosă impossibil.“ (P. 83.) Attunci, 
nu aii fostii synodă general addevărată addeverulă 
vorbindă, dela începutulă christianismului; attuncă pa- 
pa sântuli Gregoriii Celli Mare nu sciă que diceă 
quândi affirmaă quă elliă respectaă celle d'âutâii pa- 
tru syn6de ecumenice qua pre celle patru Evangelii; 
attunci toţi istoricii eceleşiustici şi erudiţii quari auii
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compilată cui sciință candnele synodeloră aiiti fostii 
nesque appucaţi de ameţelă, quândi aii ereduti gqud 

v&dii în annalile Bisericei mari adunări decorate cu 

titlu augustă de synode ecumenice. 
Derd pentru que găssesce D de Maistre syno- 

dulă ecumenicii impossibil? Pentru cuvântulă pre gqua- 

re dejâ lu-aii dati mai sus: dimensiunea globului 

tervestru. Ell ţineă la accesta preguumii se vede. 

Eccă uă altă proposiţiune luată din sboră din ca- 

pitululă que examinămi (p. 33). 
„Așă fi şi că dascală de a vorbi despre syn6de 

totii attâtii de defavorabil prequâtă aii vorbiti despre 

dânsele sântuli Gregoriii alli Nazianzei.“ 

Nu: de Maistre, cu totii titlului sei de omii de 

Stati pre quare lu-iubesce attâta de multă, nar fi 

putută, fără unii orgoliii insupportabil, să “şi-arroge 

în Biserică accelleaşi drepturi qua sântulii Gregoriă 

allă Nazianzei, uni episcopii, unii mare teologi și 

uni mare sântă. D. de Maistre nu fi dequâtă ună 

simplu laică, ună serietoră lipsiti de sciinţă religidsă. 

Dequd ff virtuosă, și voimi buccurosii să uă credemii, 

noi nu credemii qua Biserica so lu-fi găssitii âncă 

demnă de a purtă aureola. Flli nu aveă deră cu 

nequi-unii titlu drepturile pre quari dice, cu emfast& 

quă ar fi dascală de a le exercită. 

Deră tratedă sântulă Gregoriă allii Nazianzei de- 

favorabil synâdele, pentru-qud dice quă adunările de 

preuți şi de episcopi aiiii adesea inconveniente şi quă 

elli le evită din quâtă i-stă prin putinţă? Vorbiă ellă 

de synâde proprii gisse şi în general? nu făceă ellu 

allusiune la (nesque) reuniuni contenţiose (iubitore de 

pâlcâvă) şi necanonice, unde quâţi-va episcopi scă 

preuţi se adunaii pentru a discută 6re-quară questiuni 

axdinți que agitati spiritele? D. de Maistre nu se în-
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douii despre accesta, pentru-qud dice cu quâte-va 
rOnduri mai departe: „Sântuli bărbati Sau explicată, 
dequă nu mă înşellă.*  Accâstă lăssare mdlle prinde 
cu addeverati bine, quândă vine quine-va să arrunce 
în spinarea unui mare episcopi uă crimă imaginară, 

Dequă D. de Maistre voii sd vorbâscă de sân- 
tulă Gregoriă allă Nazianzei, pentru que nu spuneă 
quă sub președința sa se începâ allă douile synodă 
general întrunită la Constantinopole? Ell ar fi af- 
fată, din istoriă şi din actele accestei adunări, qud 
papa Damasă nu luâ la dânsa nequi uă parte; qiă 
ca fâ preșşidată, după sântulă Gregoriii, de sântuli 
Meletiu, quare nu eră în împărtășire cu Roma, ceaa- 
que nu ai împedicati pre accestă adunare de a fi 
venerată qua una din celle patru Evangelii de sân- 
tulăi Gregoriă Cellă Mare. Ice” fapte incontestabili, 
que le adduce în minte numele sântului Gregorii all 
Nazianzei celloră que sciti istoria ecclesiastică. 85 le 
conciliede disciplii D-lui de Maistre cu ideele lorii. de 
suveranitate pontificale, dequă uă poti. 

După que ai dissă quă syn6dele sunt impossi- 
bili, inutili, pericul6se, D. de Maistre dice guo elle potă fi utili (p. 34). Noi nu vomă căută qua să. ac- 
cordămi pre illustrulă autore cu sine-Ensuşi. 

Eccă uă frasă luată în trecătii (p. 34): „Hume 
aii făcută assupra synodului dela Trideuntii uă reflexiu- 
ne brutală guarea merită cu tâte accestea de a se lua 
în considerațiune.“  Quarea este refiexiunea accesta ? qud accestă synodă este singurulă quare să se fiă 
ținută întrună seculă cu addevărată luminată, și quă nu se va mai vede uni altulă până quândiă ienoran- 
ţa prepară din notă genulă umană la acceste mari împosture. _D. de Maistre găssesce pre Hume necio-! plită, deră i-judecă reflexiunea sa dreptă: „Cu quâtă
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lumea va fi mai luminată, dice elli, cu attâtă mat 
puginiă se va gândi quine-va la ună synodiă general.“ 
(P. 38.) Appoi, printruă straniă contradicţiune, deră 
obicnuită pentru illustruli serietori, numără dâue-glecă 
şi unu de acceste syndde ecumenice pre quari le aă 
declaratii rigurosii impossibili, şi calculedă qud vine 
unulă pentru opti-deci şi şesse de anni. D. de Maistre ar 
fi trebuiti să fiă mai puginii darnică de syn6de ecume- 
nice; nu fură în realitate dequâtii șfpte syn6de quari 

represintară Biserica universală.  Celle-l-alte patru- 

spră-dece que se numescii ecumenice în Biserica oc- 
cidentală, nu represintară dequâtii pre aceestă Biseri- 
că, și, prin urmare nu fură universali sâă ecumenice. 

Primulă Synodi ecumenică se ţină în secululi 
allă IV-le și ultimul, după D. de Maistre, în all 
XVI-le, şi acceste synâde nu pară a fi făcute de- 
guâti, pentru juneţea chrestinismului ! Cu addevăratiă, 
quândii citesce quine-va assemenea excentricităţi în cartea, 

marelui bărbatii, 'şi-pune întrebarea quumii accesti serie- 

toră paradoxal, ignorante şi foră logică. aii potutii 

ave unu singurii părtinitoră. Cu tote accestea elli aii 
făcută scdlă şi nu-numai laici nesciitori de teologiă, 

şi de istoria ecclesiastică, derd şi preuți se glorifică, 

qu6 lu-ai avută de învățătorii și de conductoră! şi 
curtea din Roma 'lă-exaltă qua pre ună omi de ge- 

ni, qua pre unii învățată! Accâstă patimă nu probe- 

dă dequâtă unii lucru: profunda și forte deplorabila 
ignoranță que învăluesce astădi pre cleruli latină. 

Noi ne amii pr6 grăbită de a găssi uă contra- 
dicțiune îu D. de Maistre. Da, synâdele generali nu 

pară făcute dequâtiă pentru tinerețea Bisericei, „quă- 

qui, într'addevăriă, dice autorele nostru (p. 39), nu ași 

voi să assigurediă quă primele secule alle chrestinis- 
mului aiiii trecuti.“ Nu -trebue dequâtă să se expli-
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ce pentru a fi înțellessi, după quumii se vede. Bise- 

rica ar pote deră forte bine qua s0 fiă âncd t6ntră, 
Ea nu are pentru acessta mai puginii de ndu&-spră- 

Qece sute de anni apprâpe. Sântulă Gregoriă celliM are 
uă găssiă dejă betrână la finitulă seculului allă VI-le 

și aspiraă după momentuliă în quare ea sar reîntineri 

urcându-se la surgintea sa şi purificându-şi istituțiu- 
nile selle în apele curate quari sbucniră din sînuli 

omului-Domnedeii și allă apostolilorii sei. Der D. de 
Maistre dă din umeri în dispreță audindă assemenea 
vorbe fără șirii şi neînţellesse: „Nu este raţionamentii 

mai falsă, dice ellii, dequâtii acecella prin quare voie- 

sce quine-va să ne readducă la ceaa-que se nume- 

sce primele secule, toră să sciă que dice.“ S&rmani 

doctori ai Bisericei quari revenii attâti de adesea 
assupra excellenței primeloră secule chrestine! €ecă, 
(qu6) oi nu sciți gue diceţi, D. conte de Maistre, 
omiă de Statii şi diplomată savoyard, ex-ambassador 
allă Sardiniei pre lOngă curtea de Russia, este quare 
vă face accesti complimentă măgulitorii. 

Și pentru ce nu scie quine-va que dice quândi 
vorbesce de primele secule? Pentru-quă Biserica nu 
are etate (p. 40) și qnă ea niu este prin urmare ne- 
qui tEnără nequi b&trână. Cu addev&ratii, D. de Maistre 
este isteță în evoluţiuni. Eecă- li, în spaţiul de două pa- 

„ gini, affirmându-ne qud Biserica nu pote aves synâde în 
„decursul juneţei sclle; qud juneţea sa âncă pote n'aii 
trecută; appoi quă accestă junețe nu există, și qud cei 
que vorbescii de dânsa nu sciă que (ici. 

Finindi capitulele selle assupra, să mai. bine în 
contra syn6delorii, D. de Maistre simte trebuinţa de 
a protesta despre perfecta sa ortodoziă. Dequd ai 
avută intenţiunea de a pretinde să trâcă de ortodoxii, 
de sigură nu și-au adjunsă scopul seă, şi noi amii
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cititi pugine cărți mai pline dequâtă a sa, de eresii, 

de errori istorice, de pedantismii, de orgolii, și de 

ignoranță. Spre a; nu se îndoui quare-va despre or- 

todoxia sa, elli binevoiesce a mărturisi quă unele îm- 

pregiurări poti face snâdele necessarie. Accestii se- 

mi-cuvântă, quare nu este din partea sa dequâtii uă 

n6us contradicţiune, pote 6re să r&scumpere tote quâ- 

te le aii gissă elli false, foră legătură, insultătore 

pentru acceste sânte adunări ? 

„Francesii nu sciii pte, adauge înv&ţatulă nostru 

teologii, qud totă que pote quine-va sd dică mai ra- 

ționabile despre papa şi âespre synode sai dissii de 

doui teologi francesi.*  Appoi vin uă citațiune pu- 

cină fidelă din Du Peron, și quâte-va linii din 'Tho- 

massin. 'Thomassin pretinde qud nu trebue să 'şi-ba- 

tă quine-va capul pentru a sei dequă synoduli este 

mai pre sus sci mai pre josi dequâtii papa; şi Du 

Perron: quă papa este infallibile quându crede ellă 

qud este. 

Degud judecămii despre accesti doui teologi du- 

pă acceste texte admirate de D. de Maistre, vomit 

av6 despre dânşii cea mai slabă ideă. Derd noi i- 

cunnâscemii pre multă pentru a nu i-stimă. Este de 

adjunsă cui-va s6 citescă operele lorii pentru a se 

convinge quă D. de Maistre i-imsultă quândii se spri- 

jinesce pre mărturia lorii twunchiată. Du Perron și 

'Phomassin, deși timidi și unuli și altul guândă a- 

veai să tiatede questiuni în quari aveaii s0 menage- 

de antagonisti vespectabili, nu erai pentru accesta mai 

pucină gallicană în tâtă puterea cuvântului, și conce- 

siunile loră parţiali sci de circumstanță, nu au 

râdicată nequi-quumii accestii caracteriii docteloră lori 

scrieri, 86 'i-citescă şi va înțelege totii que în syste- 

mulă D-lui de Maistre este eresiă contra sănătosei 

doctrine şi errori de faptă.
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Noi nu voimii nequi quumii s0 lăssămiă suptii tă- 
cere uă notă dela paginea 37 a D-lui de Maistre. 

»Uă observațiune, dice-ellă, uă recommandi at- 
tenţiunei tutoră cugetătorilori: addevăruli, combă- 
tendu errdrea, nu se supără nequi-uă-dată.“  Attunci 
pentru-que se arrâttă D. de Maistre attâtu de viut 
impressionată quândă attacă gallicanismulă? Gallica- 
nii, pentru dânsulă, sânti şicanatori, disputători, fle- 
cari; ei sfintii fără bună, credință, și cu addeverati 
însupportabili ; doctrina lori este absurdă, extrava- 
Jante; i se face 161ă onârea, possibile -tratându-uă de 
extravagante ; ea este de uni ridiculă foră margină; 
Bossuet Ensuşi, Susținându-uă te face să Ssurridi a- 
compătimire. Este D. de Maistre cu sânge rece quândă 
spune astă felă de lucruri despre uă doctrină susţi- 
nută de cea mai mare şi de cea mai ilustră Biseri- 
că din Oecidinte, de scrietori quari sfântă gloria seiin- 
ței sacre? Dequă este addevărată, după quumii ellă 
uă dice în acceaași notă, quă „errdrea nu este nequi- 
uă-dată cu sânge rece quândii combate addevăruliă,“ 
noi siintemnii datori să conehidemiui dintw'accâsta qud noul seti systemă este errrea, şi quă gallicanismului 
este addeveruliă, pentru-quă el nu i-lă-pote oppune cu sânge rece. „Pucine demonstraţiuni sântă attâti de bine simţite de consciință“ mai dice serietoruli no- stru. Fiă, attunci ellă pre sine Gnsuşi sai condam- nată, şi t6tă lumea va conveni (i-va spune totii așșă) întru acesta. 

Dâră mai înainte de a închiăiă cu totulii obser- vaţiunile nâstre assupra doetrinei D-lui de Maistre în privința synddelorii, nu va fi inutile de a appropis de proposiţiunile que ami râdieatii accâstă frasă, trassă din cartea a patra, Capulă VI, din cartea du Pape: „Sail Inată, dice-ellă, în țerrele suppuse schismei, par-
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fita, cea mai extra-ordinariă que este cu putință dea 
se imagină, adequă de „a negă quă ar fi cu putinţă 
să flă mai multi deguâtiă șepte syn6de în Biserică; 
de a susține quă totuli sai decisă de cătră aecelle 
adunări generali quari precedară scissiunea (despărţi- 
rea, desbinarea), şi quă nu mai trebue să se conv6- 
ce altele noue. Ami auditii de mii de ori dicâindu-se 
(în Rusia) qid nu mai trebue syn6de şi qud totulă 
saii chotăritii. De unde urmedă quă aă greşșiti Bi- 
serica de sai adunatii pentru a condamnă pre Mace- 
doniii, pentru-gud se adunusse mai înainte pentru con- 
damnarea lui Ariă, şi quo 6roşi ai greşșiti de sai 
adunatii Ja 'Tridentă pentru a condamnă pre Luther 
și Calvin, pentru-qud totuli se chotărisse de primele 
synode.“ 

Va pot€ să se pară de mirare de a audi pre D. 
de Maistre luândă appărarea synddelorii în contra O- 
zientalilorii dişși schismatici, după que ai stabilită uă at- 
tâtă de straniă teoriă assupa accestorii sânte adunări. Noi 
nu ne vomă appucă de a lu-conciliă cu sine-Ensuși. 

Vomă adauge ună alti passagiă trassi din ac- 

ceaaşi carte du Pape (iv. II, ch. 111), şi în quare D. 
de Maistre admitte qud Biserica pote să nu aibă pa- 

pă, în decursii de timpi forte îndelungată. Ne vomi 
întrebă unde pune D. de Maistre Biserica şi autori- 
tatea în decursulă accellui timpii, pentru-quă ellă nu 

vede nemica în affâră de papa. Noi nu ne vomii în- 

cercă de a respunde la accâstă difficultate: constatămi 
numai contradicțiunea. Eccă cuvintele D-lui de Mai- 

stre: E 
„Quândă curtesanele totă-puternice, mor:stri de 

licenţă şi de scelerateţă, profitând de desordinile pu- 
blice, pusesse mâna pre putere, dispunea de totă în 

Roma, şi adduceai pre seaunuli sântului Petru, prin
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medlscele celle mai culpabili, s6i pre fiii lori sci 
pre amanţii loră, e tăgădauescă, fârte expressă quo ac- 

cestă meni ai, fostă papi. Cellă que ar întreprinde 
de a probă proposiţiunea contrariă sar vede de si- 
gură forte împedicată.“ 

Papii pre gquari D. de Maistre 'i-lapădă ai oc- 

cupati scaunulă Romei în decursii de unii seculă ap- 

prope.  Delăssasse 6re Domnedeă Biserica sa în de- 

cursulă accestui timpă? nu eră în Biserică nequi-uă 

autoritate suverană ? uitasse ore lisus Christos pro- 
missiunile selle ? 

V. 

După que ''şi-aii expusi noulă sei systemă as 

supra infallibilităţei şi absolutismului papei, D. de 
Maistre cârcă a 'lă-stabili cu mărturiele Părinților 

Bisericei. Sarcina eră spinsă. Ultramontanii ordi- 
nară, qua Bellarmin şi Duval, nu putusse dequâtii prin 

şicane (cuvântului este dela Bossuet), să stabilescă pre 
tradițiunea catolică systemulii pre quare voiaii sd 'li- 
oppună gallicanismului.  Quumă aă putut ave pre- 

tensiunea D. de Maistre de a găssi mărturii în spri- 
jinulă allui sei, quare este cu multi mai exagerată 

dequâtă accella allă vechiloră ultramontani ? 'Trebue 

sd observămi chiariă qud ellă nai pututi, foră a se 

contradice, sd caute probe tradiţionali în sprijinulă 
ideeloră sclle. Eli mărturesce qud sstemulă sei 

este notă, qud cei dela Roma chiarii nauiă pututii la 
începutii să 'lui-înţellegă. A cită mărturii dela aato- 

ră veclă în -sprijinulă unui systemă moăă, aceâsta 

vrea să dică a voi să probede quă accestii system 

noăă, este vechii. Nemica nu este de mirare dâr5 d6- 
qud marele omiă allă ultramontanismului moderni maii 
isbutită de-locă în sarcina sa. 

's 
> 

ăţ
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S0 "lă-urmănii cu tâte accestea în cercetările | 
selle istorice.“ Nemica, dice elli (p. 44), nu este at- 
tâtă de invincibil demonstrati, pentru consciința maă 
alessă quare nu dispută negii-uă-dată, qua suprema- 

-Hia monarehică a suveranului pontifice.« | 
Consciinţă nu dispută quândă inteligența este 

perfectă luminată. Deră uă demonstrațiune nu se a- 
dresscqă dea dreptulă cătră consciință, ea nu âdjun= 
ge la dânsa dequâti prin intelligință quarea, singură, 
pune pre omii în possessiunea addleverului, șia bine- 
luă quare nu este dequâti addeverulă practică. Intel- 
ligenţa dispută cu reson în quâtă vreme probele que 
i se offerescii nu siintă îndestullă de demonstrative 
pentru qua ea sd 'şi-dec adhesiunea sa intimă la ceaa- 
que face obiectul discusiunei.  Quândi probele atiti 
uă forță invincibilă, inteligenţa suppune, Şi, dEqud nemi- 
ca, în consciința morală u omului, nu se oppune dom- 
niei addevărului şi a binelui, ellă 'si-dă adhesiunea - 
sa practică la acceaa-que este demonstrată pentru in- 

telligenţa sa. 

Prima axiomă a D-lui de Maistre nu este dâră 

demnă de uni filosofă quăruia sc6la ultramontană, %- 

accordă uă attâtii de mare profundime. Este addev&: 
rată qud noi sântemii departe de a împărtăşi, assu- 

pra accestui punctă, opiniunea sa. Pentru noi, D. de 

Maistre nu este dequâtă ună omă plini de mândriă 
(morgue), quare emitte proposiţiunile celle mai secci 

și celle mai false, cu unii toni dogmaticii quare pote 

face: illusiune 6meniloră superficiali, der. quari nu 
probâdă dequâtă slăbiciunea orgoliosă a filosofiei sel- 
le, pentru Gmenii serioşi și cu bună gîindire (refi6chis). 

“Noi putemă dă, qua uă nduă probă despre spi- 
vitulă systematicii, şi orgoliosiă all D-lui de Maistre, 
ceaa-que ellă aii dissi numai dequâtă după que au 
pusă azioma que amil citatu-uă. 

24
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„Ea (supremaţia monarehică a papei) nu ati fost 
negri qumnii, fără îndouiclă, la începutulă seli, ceaa- 
que fă cu quâte-va secule în urmă; drd întru ac- 
cesta a nume se arrtiă ea divină. 

Asti-felă, anume pentru-qud pretinsa supremaţiă 
monarchică a papei "Si-au scâmbatiă natura, după mai 
multe secule, de aceeaa este dizină. Saă credutii p&- 
nd la D. de Maistre, și chrestinii resonabili credă ân- 
cd şi astădi, quă ceaa-que este domnedeescă, în Bi- 
serică este ceaa que saă stabiliti de Omulă- Domne- 
deă, de Lisus Christos, ceaa-que se vede stabiliti prin 
urmare din timpurile apostolice, Deră D. de Maistre 
nu Voiesce s6 recunnâscă qua divină degquâtii ceaa- 
que sai modificati dupo quâte-ca secule. N'ar pot 
quine-va să gică quo uă assemenea affirmaţiune este 
foră judecată? Pre que uă întemeicdă D. de Maistre? 
Pre accestii prineipiă inventată de dânsulă: „'Lotii que 
existe legitimă și pentru secule existe mai ântâiă în 
germeni, şi se desvoltă suceesivă.* Ella pretinde quă 
aă demonstrată accesta în a sa Încercare assupră 
principialui generator all înstituțiunilorii, umane. Fă- 
vă a ne legă de accestă carte, noi potemă stabili pre 
bine aecestă principi pre quare tote demunstraţiuni- 
le D-lui de Maistre nu dă-potiăi elăti: quă ceaa-que 
este divină în Biserică vine din timparile apostolice, 
şi qud Iisus Christos nai venită să stabileseă uă 
Biserică fără a %-dă basile essenţiali alle existenţei 
selle.  Dâquă intențiunea sa ati fostă de a stabili uă 
monarchiă absolută, primulă lucru que ai trebuiti sd 
facă ati fosti de a desemnă monarchia absolută, și 
cellă dântâiă lueru que noi sântemtă datori să obser- 
Vămii în annalile Bisericei, este acţiunea accestei mmon- 
archie absolute, investită cu Puterea suverană, și quă- reia "i-datorescă uă Suppunere completă toți eredincio-



  

şii şi toţi şefii quari nu sântii dequâtii păstori secun- 
dară trăgânda-și dintr'Ensuli autoritatea delegată que 
uă atiii. 

D. de Maistre mărturesce qu6 numai guâte-va 
secule după stabilirea Bisericei se observă suprema- 
jia monarchică a papei. Lu-ami audită mărturindi 
âncă qud, în tinerețea Bisericei, quarea pie ânco w'aiă 
trecuti, episcopii aăă avută pretensiunea de a guver= 
nă Biserica și de a oblegă chiară pre papa să se sup- 
pună legiloră făcute în adunările lori generali scă 
ecumenice. Acceste d6u& mărturiri, pre guari eviden- 
ţa i le ai smulsii D-lui de Maistre, râdică tâtă val6- 
rea que. elli ai voită să uă găssescă în unele cu- 
vinte isolate trasse din Părinţii Bisericei. 

> FĂlă începe citaţiunile selle cu ună extracti din 
cuvântulă lui Bossuet assupra unităței Bisericei. D, 
de Maistre sciă bine qu5 Bossuet nu erâ ultramon- 
tană; qud dequd aii recunnoscută în accellă cuvânti 
inâietatea papei, d6qud aii affirmată qud sânţii Pă- 
zinţi auii admissii aceâstă ântâietate, ellu lăpădaă for- 
te departe supremația monarchică pre quarea D. de 
Maistre i-uă attribuesce; şi n'aă înțellessii prin urma- 
ze pre Părinţii Bisericei qua ellii. Deci deră pentru 
propria sa condamnaţiune D. de Maistre ai citată 
pre Bossuet. 

Accestă mare bărbatiă, cu totă Biserica gallica- 
nă, ai învățată qud papa este șefulă DBisericei şi ân- 

tâluli episcopiloră; qud ellă ţine în episcopată loculi 

que 'lă-ţineă Petru în coliegiulă apostolesei; qud ellă 

possede, prin urmare, privilegie onorifice; şi qud în 

unele împregiurări, ellu pote şi trebue să exercitede 
ună jurisdicţiune si supraveghiăre generală preste totă, 

Biserica, pentru a face să se observe legile scă cannele 
quărora ejlă este obiegatii de a se suppune quași cei-l-alţi, 

| ape
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Plecândii dela acceste date generali, se înţelege 
quă, în composiţiuni oratorice .mai alessă, și quândie 
împregiurările uă quereaii, scrietori ecclesiastici se 
gerviaii de espressiuni pompâse pentru a exaltă ân- 
tâietatea scii puterea papei. Negui-ună autore nu ai 
mersii mai depaste qua Bossuet în discursul scă as- 
supra unităţei Bisericei, şi D. de Maistre chiari re- 
cunnosce quă ellă pre fericită ai exprimati tâte pri- 
vilegiele catedrei sântului Petru (p. 44, 45). Cu tâte 
accestea Bossuet eră gallicană, şi departe de a admit- 
te supremaţia monarchică a D-lui de Maistre, ellă lă- 
pădaâ qua erronată doctrina mai moderată, a lui Da: 
val și Bellarmin. Attuncă, pentru que ait voită D. de 
Maistre să vâdă supremaţia sa monarchică suptii nes- 
que „expresiuni cu multă mai pucină grandiose dequâtă 
accellea alle lui Bossuet? | | 

D. de Maistre convine quă ware nequi unit textit 
noiiti de ani li-face cunnoescută, şi gqud tote accellea 
pre quari le citâdă sântă attâtă de cunnoscute înguâtă 
elle sântă alle. tuturoră (p. 41). Quumi se face quă 
D. de Maistre eitdă în fardrea noului sei susteuie 
texte pre gquari t6tă lumea le cunnsce, şi în quari 
nimenea wati v&dutii prebe în sprijinul unei doctri- 
ne necunnoscute pândă în dillele nostre, şi quare aă 
pusii în mirare pre €Ensăși curtea din Roma quândii 
D. de Maistre ati formalatu-uă pentru ântâia 6ră? 

Acceste observaţiuni preliminarie trebue să ţină 
în neîneredere contra interpretațiunei noue que D. de 
Maistre ai dati unori texte, citate de t6te sc6lele teo- 
logice şi de Sorbonna chiarii, în fav6rea ântâietăţeă 
papei așşă quumă sai înțellesă ca totă de una în 
Francia şi quari, în fond, nu probedă nequi prima- 
ţia, (ântâietatea) gallicană nequi absolutismulă ultra- 
montană.



După D. de Maistre, sântuli Irineiă recunnosceă 
supremația catedrei lui Petru; 'Tertullianu numesce 
pre papa episcopulă  episcopiloră, elă affirmă qu5 
chiăiele sai dată lui Petru și prin: ellă Bisericei 
Optatu de Milâve assigură qud sântuli Petru ai prii= 
mită singură chăiele pentru a le communică celloră- 
l-alţi păstori; sântulă Cypriani, după que ai citată 
cuvintele evangelice: Zu ești Petru, efc., dice quă de 
accollea decurge chirotonia episcopiloră și forma Bi- 
sericei ; sânţitulă Augustin învâță quă Domnulă at 
încredinţată oiile selle episcopiloră, Dentru-quo le ai 
încredințată lui Petru; sântulă Etremă dice unui sim- 
plu episcopii: Tu occupă loculă lui Petru; Gauden- 
ţii din Bressa numesce pre sântulă Ambrosiă sucee- 
sorele sântului Petru; Petru de Blois scrie unui epis- 
copă qud elli nu este dequâtă vicariulă, fericituluă 
Petru; episcopii unui synodiă din Paris declară quă 
nu sântii dequâti viearii principelui Apostolilorii; sân- 

tulă Gregoriă allă Nissei înveţă quă Domnulii ai datii 

prin Petru chiăiele episcopilor; Gildas dice qud e- 
piscopii cei rei usurpă scaunulă sântului Petru. 

Din acceste texte, que ami dată în acceaași or- 

dine gua D. de Maistre, accestă serietorii trage ac- 
cestă conclusiune: „Attâta de multi toți eraă convinși 
de tote părțile gud episcopatulă întregi eră qua sd 

dicemă așşă concentrată în scaunulă sântului Petru, 

din quare emana!“ 
Accâsta, este re conclusiunea que trebuiă să uă 

tragă ? Dequd D. de Maistre ar fi citită mai bine pre 
sânțitulă Augustină pre quare "lă-citedă, ar fi înţel- 

lessii acceaa-que Părinţii şi scrietorii ecelesiastică în- 

ţellegeaă quândi se exprimaă prequumii ellă ai ar- 
rettatu. Sânţitulă Augustinii explică admirabile în mai 

“multe locuri de alle operilorii selle, quă Iisus Chri-
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stos se adreseaă sântului Petru pentru-qnă ellii re- 
presintaă collegiulii apostoleseii şi Biserica: Peclesiae 
personam gerebat; quă nu lui, qui Cohumbei (Porum- 
biței) seu Bisericei daa ellii puterile. După sânţitulit 
Augustin, Petru wave deră nesque puteri quari să 
i-tiă proprie; ellti nu potes dequâtii să exercite pute- 
vile quari se dedesse Bisericei. Iisus Christos nu se 
adressaă cătră ellă dequâtiă pentru-gud ellă erâ ântâ- 
duli apostoliloră; deră cei-l-alţi apostoli priimiau ac- 
celleaşi drepturi de a exercită puterile încredințate 
Bisericei; şi unii și alţii erai zicarii Bisericei scă 
ai lui lisus Christos quare nu este dequâtă una cu ea; 
şi dEqud unii Părinţi saui serviti une-ori de expres- 
Siuni semnalate de D. de Maistre, ei considerat pre 
Petru qua representândii Biserica. Se înţellege astii- 
felă quumă aăă potuti ei dice quă episcopii făceaă 
fumețiunile lui Petru, qud occupaă scaunul ui Pe- 
tru; ei nu înţellegeaii prin acceaa, dequâtă funcţiuni- 
le episcopatului, date tutură apostoliloră şi suecesso- 
riloră lori legitimi, în persona sântului Petru cell 
Mântâiă dintre dânșii. 

Quâtii despre interpretarea D-lui de Maistre, ea 
este nu numai contrariă sentimentului addevărată alui 
Părinților pre quari Teitegă, după quumi 'se pâte 
vede dintr'aite locuri alle operiloră lori, qui și sen-. 
timentului ultramontaniloră, quară nequi-uă-dată nai 
îndrăsnită să susțină quă puterea episcopală ar fi nu- 
mai uă putere delegată, şi qud sântulă Petru ar fi 
fostă investiti cu tâtă puterea directă şi legitimă. 
Ceaa-que este mai aleseti demnă de observatii, este 
quă passagiele citate mai susă nu vorbescii dequâtă 
de sântuli Petru primi apostolă, şi nu despre ellă 
qua episcopii allu Romei. Astă-feli elle confundă pre 
episcopii Romei. cu cei-l-alți în accellaşi episcopatii a
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tuărui personificațiune at fostă sântulii Petru, qua 
primă ali apostoliloră. Nu este vorba despre: pon- 
fificii romani, qui despre persâna sântului Petru în. 
passagiele indicate mai susi și Peru scu catedra lui 
Petru însemnâdă Episcopatulă. Quumă aă putată D. 
de Maistre să deducă de acei monarehia absolută a 
papei ? 

Depărtându-se de sensulii pre quare tâtă tradi: 
țiunea catolică 'lă-aii dată expressiuniloră que elli ai 
citată, D, de Maistre aă pusă unii systemii în loculă 
addevârului. 

Accestii serietoră citedă âncă în favârea sa pre 
sântuli Înnocențiă L-ii în epistola sa câtră episcopii 
din Africa şi în acceaa pre quare elli uă serisse lui 
YVictiiciă din Rouen, pre quare 'li-numesce Victor, nu 
scimii pentru que; în urmă învâcă mărturia sântului 
Leon quare, quaşi Innocenţiă, privesce catedra lui Pe- 
tru qua pre sargintea puterei episcopale. 

Appoi ellă revine la sântuli Cyprianiă, quare, în 

secululă aili III-le, numesce pre papa Judecătoră în, 

Biserică în loculă luă Iisus Christos; papa Anastasiu, 
în secululă allă IV-le, privesce pre tâte popârele. 

ehrestine qua pre membrele propriului sei corpă; du- 

pă quâţi-va anni, papa Celestinu numiă Bisericele mem- 
brele nostre; papa sântuli Iluliă serie părtinitorilorii 
lui Eusebiă: „Nu sciți qu5 usuli este qua sd ni se scrie 

n6u€ mai ntâiu şi să se decidă aici ceaa-que este 

drepti!“  Accestă papă restabili în scaunele loră pre 
episcopii despossedaţi, ceaa-que face pre istoriculii 

quare relatâdă. accestiă faptă să gică quo „grigea În- 

tregei Biserice apparţine papei din causa demnităţei 

scaunului săă.“ _ 
Cătră megloculii seculului allii V-le, sântulit Le- 

on declară synodului dela Chalcedon quăd trebue să
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se privescă epistola sa cătră Flaviană qua nă regulă 
de credință relativă de Intrupare, şi delegaţii sântu- 
Ini-scaună dicii qud ei vorii părăsi synoduli, dequă 
Dioscorii, ereticuli patriarehi allă Alexandriei, nu e- 
ste exclusă dintiânsulă. 

În synodulă dela Chalcedon, delegatulă Lucen- 
ți afirmă qud nequi-uă-dată nu sat adunatii vre-unii 
synodă fără autoritatea sântului-scauniă. 

Papa Celestinu dice delegaţilorii sei quândi ple- 
ca la synoduli dela Efesi qud ei se duceai accol- 
lo, nu pentru a, dispută, qui pentru a Judeca. 

Sântuli Leon aă refusati de a admitte allă 28-le 
canonii allă synodului dela Chalcedon quare accordaă 
loculii all donile în Biserică patriarchului de Con- 
stantinopole, şi 'lă-cassâ, în virtutea autorităței selle 
apostolice. | 

El convocasse mai înainte pre alliă 2-le synodă 
dela Efesii pre guare 'i-annullă refusându-i appro- 
baţiunea sa. 

In secululă all VI-le, episcopul  Patarei, în 
Lycia, dices qu6 nu crâ dequâtă ună papă preste 
tâte Bisericele universului. 

In aliă VII-le, sântulu Maximi înveţă qud seau- 
nulă apostolescii „are autoritatea și puterea, de a legă 
și de a deslegă în tâte Bisericele, în tote lucrurile și 
în tote modurile.« 

In accellaşi seculi, episcopii din Africa recun: 
noscii qud nemica nu trebue să fiă examinati: nequi admissti mai înainte de a fi luati cunnoscinţă despre acceaa sântulii-scaună. 

Papa Agathon, în epistola sa cătră allă 6-le syn- odii general, affirmă qud Biserica apostolică aă pro- fessată totă de una uă doctrină recunnoscută de tâtă Biserica, catolică qua doctrina principelui A postoliloră; „Şi Părinţii din accestu synodă ai recunnoscuti quă
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cei-que sar separă de credința accestei Biserice warii 
apparţin€ împărtăşirei catolice. 

In secululă allă IX-le sântuli "Teodoru Studitult 
înveță quă, după vechia datină, nu se poteă ţin€ ună 
synodii fără scirea papei. 

D. de Maistre termină accollea citaţiunile selle. 
EN adauge quă recursurile la Roma, qua accella allă 
sântului Atanasiă şi allă episcopilorii orientali, pro- 
bâdă supremaţia sântului-scaunt. 

Noi ami explicată aiurea (1) tâte textele citate 
de D. de Maistre întruni mod attâti de erronati 
înquâtă, dequă ellă nu ati fosti de uă crassă igno- 
rauță, aă fosti de uă înspăimântătore rea credinţă. 

Noi eredemi mai de grabă qud elli ati fostii de 

uă ignoranță cu addevăratii fenomenal€ pentru totii 

que privesce istoria Bisericei.  Ellă ai acceptatii, cu 

ochii închiși, toti que aii citită în unii teologi scă 

controversisti latini; elli waă controlati nequi-una din 

asserţiunile lori; aii priimitii qua appelluri cotră pa- 

pa vesque simple relaţiuni de împărtăşire cu episco- 

puli Romei, stă appelluri cotră occidinte pentru a 

stabili ecumenicitatea unei doctrine; aii voită să vedă 

scaunul Romei în texte în quari nu eră vorba de- 

quâtă despre episcopată; aă voitii să vedă pre papa 

pretutindenea pre unde este vorba de sântulii Petru, 

quaşi quândă apostoluli Petru și episcopul Romei 

arii fi accellaşi lucru. 

In capitululiă alli VIl-le alli cărţei sell, D. J. 
de Maistre invocă mărturiele particularie alle Bisericei 
gallicane în favrea ultramontanismului seii. 'Trebue 
să se pară lucru straniă la prima vedere qua Biseri- 
ca gallicană să fiă citată de inimiculi sei în favorea 
systemelorii selle, quăqui tâtă lumea scie quă nequi- 

d Vegă- se Papalitatea sehismatică şi Istoria Bi- 

sericei alle nostre



uă-dată nu le ai susținuți; D. J. de Maistre chiar 
i-ai imputati în destuliă de pre faciă şi ai blamatu- 
uă pentru accâsta cu ună violență quare trece une-ori 
preste tote marginile.  Attunci pentru que să se in- 
voce mărturia accestei Biscrice în favârea unorii opi- 
niuni pre quari ea nu le aii professată ? Desminţitu- 
Sail (6re) accâstă Biserică sci contradissu-sati cu ea 
Ensăși? Nu. Trebue dâră qua D. de Maistre să fia- 
"vuti uă ideă falsă despre gallicanismiă, scă sd fi dată 
mărturielori citate de ellă ună sensi difteriti de ac- 
cella pre quare elle lu-aăi întaddevări. | 

În presența doctrinei Bisericei gallicane assupra 
prerogativeloră papei, D. J. de Maistre ar fi trebuită, 
dequă ar fi fostă imparțial, să recunnâscă două lu- 
cruri: ântâiulă, qud Biserica gallicană ati priimită sim- 
plu ântâietatea papei; all donille, guă dâquă Biseri- 
ca găllicană aii pututii, cu tâte opiniunile selle bine 
cunnoscute și necontestabili despre autoritatea ponti- 
ficală, să vorbâscă despre aceâstă autoritate mai ex- 
plicită  dequâtă toți sânţii Părinți citați în favorea in- 
fallibilităţei, trebue dinti'aceâsta să conchidă qud tex- 
tele sânţilorii Părinţi date de D. de Maistre qua uă 
demonstraţiune a systemului sei, nu probedă absolută 
nemica. 

Autorele nostru, a quărui pătrundere şi logică 
„ultramontanii uă admiră attâta de mulfii, w'aă prev&- 
duti qud roindă pr6 multă să probede, se combătea. 

Amii pot să stămi la acceste observaţiuni ge- 
nerali; cu t6te accestea sfintemiă voioși a urmă pre 
adversariulii nostru în cercetările selle. 

Ellă citedă adunarea din 626, pre Bossuet Fleu- 
1y, consiliuli ecclesiastici din 1810. 

Que găssesce quine-va în textele invocate de D. -]. de Maistre?



— 319 — 

Găssesce quă papa are primaţia preste tâtă Bi- 

serica, şefi și credincioși fără excepţiune; qud Bise- 

rica romană wa greșşitii nequi-uă-dată, în accesti 

sens qud errorea waii fosti doctrina sa permanentă; 

quă se speră qu5 Domnedeă nu va permitte qua ea, 

s0 cadă vre-uă-dată în acecstă errore permanentă que 

constituesee eresia unei Biserice; quă papa preșidedă 

de dreptii syn6dele generali, deşi synoduli generală 

are uă autoritate superidre allei selle. 

Noi ne întrebămi quumă aă potută să vâdă D. 

de Maistre supti uă attare doctrină altă-que-va de- 
quâtiă gallicanismulă; quumii ai potută transerie as- 

semenea mărturii pentru a 'și-stabili noua-sa test a 

monarchici absolute şi infallibile a papei. 

Cu tâte accestea ellii le numesce fldrea autorită- 
țiloră que aveă de presintati. Ar fi potută să indice 

multe altele de accestea, totii aşșă de formali assupra 

ântâietăţei de ondre și de jurisdieţiune a papei; nequi- 

una în favârea ultramontanismului lui Bellarmin, ne- 

Qui-una cu attâtii mai mare cuvântii în sprijinută er- 

voriloră selle particulare; deră, în schimbă, cu miiele 

în contra a totii que pote favorisă de aprope scii de 

departe absolutismul papei sei infallibilitatea sa. D. 
de Maistre, gquare ai citati adunările clerului din 

Francia, pre Bossuet şi Fleury, ar fi putută găssi în 
Memoriele şi Procesele- Verbati alle accellorii adunări, 

preguumii şi in operile cellorii doui mari teologi pre a quă- 

roriă doctrină aii căutată să uă denaturede, toti que 

ar fi putută dori pentru a stabili extravaganța syste- 

mului que aii credutii qud trebue să lu-inventede în 

favârea papei. 

'Prebue, după D. de Muistre, 

classi de texte: prima, compusă din accellea quari 

sfinti favorabili puterei papali; a doua, din accellea 

să se facă dous
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Quari uă combată din cutare să cutare puneti de 
vedere. Celle d'ântâiă sântă singurele valabilă, şi cel- 
le-l-alte trebubuescă considerate qua neavenite. 

Accestă straniă teoriă este desvoltată în capitu- 
luliă allă VIII-le allă D. de Maistre. Noi i-oppunemii 
uă altă teoriă quare ne pare que-va mai resouabilă: 
acceaă adequă quă trebue să se înregistrede tote măr- 
turiele tradiţionali relative la punctulă în litigii, și sd 
se explice unele prin altele. Dintracedstă lucrare va 
resultă, necessariaminte, uă doctrină preste totă desbăr- 
rată de toti que pâte ave excesivii, scii nesufâciente, 
cutare sc cutare textii în particularii; se va obține 
drepti resultatii addevărata doctrină a tatoră secule- 
loră assupra punctului contestatii. . 

D. de Maistre au pusă în practică teoria sa în 
capitulele consacrate mărturieloriă que ai credutii qud 
le pote offeri în sprijinulă tesei selle. 

Cea de a dâua ar fi produssi unii eftectă con- 
trarii și lă-ar fi condussi la addevăriă. 

D. J. de Maistre consacră allă nouele capitulă 
ali sei mărturieloră protestante; pre allă gecele, 
mărturielorii Bisericei russe. | 

Quâti despre celle d'ântâiă, autorele nostru tri- 
ufă pentru-quă mulţi protestanți aiii preferită idee- 
le ultramontane în loculă cellori gallicane. Ellă, at- 
tâtă de aspru pentru Bossuet şi Fleury, nu scie quumii 
s0 mai laude pre învățatulă, înfelleptulă și virțuosulă 
Grotius, pre Casaubon, pre Puffendorf, pre Moscheim, 
etc., ete., pentru Gre-quari cuvinte favorabili monarchi- 
ei selle.  Dequă D. de Maistre ar fi voită să appro- 
fundede secretulii accestei pretinse sympatie a pro- 
testanțiloră pentru systemuli ultramontani, 'lă-ar fi af- flată în excellenta carte de controversă a învăţațilorii 
episcopi Walembourg..  Accesti mari teologi, voindă



80 combată cu folosi protestantismuli, şi înțellegândă 

quad n'ară potâ-uă face de ară plecă dela doctrina ul- 

tramontană, declară quă ei nu voră luă de bast a 

argumentaţiunei loră dequâtă doctrina Bisericei Franciei. 
Protestanţii, avândă avantagiuli assupra catolici- 

lorii quândii plecă dela idei ultramontane, caută natu- 

valiminte să confunde Biserica cu ultramontanismulă. 

D. de Maistre nai dorită cursa, cu ttă pătrunderea 
que i uă-accordă admiratorii sei. | 

Adjunsii la mărturiele Bisericei russe, D. de Mai- 

stre eră pre uni tărrâmii neexplorată. Ambassadore 

allă Sardiniei pre lOng5 curtea din Russia, elli ar fi 

pututii, mai bine dequâtiă alţii, să studiege cărţile li- 

turgice alle Bisericei russe. Filii ai găssitii accollo, 

dice, vechi mărturii în favorea scaunului Rome, și se 
applaudă de accesta. 

Accâstă tesă aii fostă susținută de aftuncă de alţi 

ultramontani, și sai demonstrată qud nu-numai cărţi- 

le liturgice alle Bisericei russe nu conținii nemica 
favorabile monarchiei papali, deră nu favorisedă nequi 

chiară simpla ântâietate de dreptă divină. 

După mărturiele selle protestante și rasse, D. de 

Maistre revine la Franeiscit de Sales și la Bossuet. 

Accollea este fără îndoui6lă una din accelle frumâse 

desordini que se consideră qua eftecte alle artei. Ori- 

quumii ar fi, cu forte mare greșșclă invâeă D. de 

Maistre pre Franciseii de Sales şi pre Bossuet în fa- 

vorea tesei selle. Şi unulă și altulii aăii recunnoscutiă 

supremaţia papei, derd eu que dreptii transformă D. 

“de Maistre aceestă ântâietate de ondre şi de jurisdic- 

țiune în suveranitate monarchică absolută? Dequd 

voiă sd nu stabilâscă (alta) dequâti supremația papei, 

elli maveă trebuinţă de a 'și-face cartea que ai fă- 

cutu-ună, există în privința acesta altele cu multi mai
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savante dequâtii a sa. Dequă voiă s0 stabilescă unii 
noilii systemii, so de€ supremaţiei uă nduă extensiu- 
ne, uă altă natură, transformându-uă în suveranitate 
monarehică absolută, el susţineă uă ideă' nduă qua- 
re este proprietatea sa; maveă, prin urmare, nequi-uă 
mărturiă de invocată, şi nu le ai putută citâ dequâti 
cu convicțiunea intimă qud le daă ună sensă exage- 
rată și pre quare nu lu-aveati. 

Pentru que deră aii înregistrată textele lui Bos- 
suet și alle lui Franciscii de Sales? In que privesce 
pre accesta din urmă, ellă "li reclamă, der forte cu 
greșșelă. Monarchia absolută şi înfallibile a D-lui de 
Maistre nu eră inventată, în timpulă sei, pentru-quă 
scrietoriulă nostru uă privesce qua pre ună systemil 
noii şi alli invenţiunei selle. Quâtă despre Bossuet, 
D. de Maistre Tă-citâdă pentru a "lă-pune în contra- 
dicţiune cu elliă Ensuşi şi a 'hi-injuriă. Dequă lamiă 
crede, Bossuet ar fi fostă uni omă împărțită între 
consciința sa şi alte considerațiună (ch. XI, p. 100); 
&ecă pentru que elli Sar fi alipită de celebra și za- 
darnica distincțiune a scaunului și a persnei,  Bos- 
suet admisse quă scaunulă sântului Petru este snde- 
fectibile, a&r5 quă ună papă în particulariii nu este 
infaliibile. La accâsta, D. de Maistre întrâbă cu ne- 
vinovăţiă: „Quumiă din mai multe persone fallibili po- 
îe resuită uă singură persână infallibilt 24 Acedsta e- 
ste impossibile, noi uă mărturisimă ; dârd nu accâsta, 
diceă Bossuet. Sântulă seaună este indefectibile, du- 
pO accestii mare episcopi, pentru-qud err6rea nu pote fi 
doctrina lui permanentă; pentru-quă, dequd uni papă 
Sail înşellată, ună altuli i va rectifică errdrea sa, D. de Maistre au făcut deră, relativă de distincţiunea, 
stabilită de Bossuet uă questiune quare merge până la ridiculă.  Que-va mai multă, dâquă nu se admitte
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distinețiunea gallicană, trebue să se recunndscă qud 
toți papii ai fosti infallibili; va remân€ attunci de 
a se explică actele unoră papi quari ati condamnati 
cutare s6i cutare doctrină a predecessorilorii lori: 
Mai mulţi papi ai greşşiti; dequd persâna papei tre- 
bue să fiă identificată cu scaunulă seii, după quumă 
uă voiesce D. de Maistre, trebue să conchidemi dinti 
acedsta quă, nu numai sântulă-scauni nu este înfal- 
lebile, derd şi qud ellă nu este indefectibile. 

Exagerațiunile D-lui de Maistre conducii neap- 
părată la accestii resultatii. 

Totii que dice accesti serietoră contra distincţi- 
unei sântului-scaună și a pessânei papei este attâta 

de sarbădi şi lipsită de resoniă, înquâti nu este ne- 

cessarii de a se occupă quine-va de acedsta mai 

multă. | 
LElli nu voiesce să vegă în sântulă-svaunii, după 

quumii înţellegeaii Bossuet și Biserica gallicană, unii 

papă abstractă ; appoi face spiritii în privinţa aceesta, 

fără a se îndoui qud deresontdă cu totuli și qud nu 

este în questiune. 
D. de Maistre păssesce pre Bossuct fatigant cu 

candnele selle la guari revine totă-de-uma; elli nu 
voiesee să vedă în cuvântulii Biserică deguâtii uă ex- 

pressiune rezoluționară qua în accella de naţiune (p. 

106, 107).. 
- Bossuet voiesce qua legea să fiă mai pre sustii 

de omi! IEllă voiesce qua Biserica să fiă infallibilă! 

Intru accâsta D. de Maistre lă-găssesce fatigant și 

revoluționară. Noi nu aceeptămă doctrina lui Bossuet; 

dâră, sd se numâscă fatigant ună omă de genii qua- 

re voiesce, mai înainte de tote, domnia legei! să se 

proclame revoluţionară cuvântulă Biserică! Attunci și 

lisus Christos eră toti aşșă, quăqui ellă ne aii datii
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Biserica qua judecătorulii supremă ali controver- 
selorii. 

| 
Drd s0 lăssămi accollea pre D. de Maistre şi 

absolutismulii sei degradator, şi să “lă-urmămă în 
teoria sa singulariă assupra synodului dela Constanţa, 

| VI. 

Să începemă prin a expune textual opiniunile 
D-lui de Maistre assupra synodului dela Constanţa, 
înainte de a le combate.- 

„ste uă mare nefericire, dice ellă, qud attâţia teo- 
logi francesi sau allipită de accellași synodi dela 
Constanţa pentru a încercă ideiele celle mai clare.“ 
(P. 112.) 

pâccella eră ună consiliă şi nu ună sanodă. Adu- 
narea căută, sd “i-de6 autoritatea guare "i-lipsia, râ- 
dicândă t6tă incertitudinea assupra persnei papei.“ 
(P. 112.) 

„Părinţii dela Constanţa, deși nu formaă negaă- 
quumă unii sinod, nu erau pentru accesta mai pu- 
cină uă adunare cu totulă respectabilă, prin nume 
rulă şi gualitatea persâneloră; deră în toti que pu- 
tură face fără intervenirea papei, şi chiară foră qua, 
s0 existe ună papă incontestabil recunnoscutii, UNU PREUTU DE SATU STIU CHIARU PARACOLE- 
SIARULU SEU, erai teologicesce oră attâtă de in- 
fallibili. quași denșii; ceaa-que nu împedecă nedui- 
Quumiă pre Martinu allă V-le dea approbă, toti que 
ei făcusse synodicesce; și prin aeceaa sznoduli, dela 
Constanţa devent ecumenică.“ (P. 113.) . 

După que ai formulatii aceeste asserțiuni, D. de 
Maistre pretinde quă papă Martini all V-le appro- 
bă, decisiunile luate de synoduli dela, Constanţa con- 
tra erroriloră lui Wiclef şi alle lui Ioan Huss, deră
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mu pre acceaa prin quare sai definită qud corpulă - 
episcopal separată de papa, și chiară în opposițiune 
cu papa, ar pot face legi gquari so oblige pre sân- 
tulă-scauniăă, și so se pronunţe assupra dogmei într'- 
ună modii domhegeesce infallibil. (P. 113.) | 

Trecemii preste Gre-quari excentricități de limba- 
giii pre quari lectorii nostri le voră fi appreţiatii quași 
n0Ă, Şi urmămi raţionământulii D-lui de Maistre: 

Eli convine quă, în decursi de patru-geci de 
anni (p. 112), Biserica nu avâ dequâti nesque papi 
îndouioși, adequă quă ea nu aves papă. In acceste circum- 
stanţe, episcopii se întrunescii la Constanţa, şi alegi 
unii papă quare iea numele de Martini allă V-le. D. 
de Maistre âncă recunnsce accestii faptii. 

Eli recunnâsce, que-va mai multi, qud papa 
astă-felă alessii este papa legitimă. 

Deră, quine '-dedesse puterile quari 'lă-făceai 
legitimii ? Synodulă dela Constanţa quare 'lii-alessesse, 
Qnândiă "lă-alessesse synodulă dela Constanţa ? In mo- 
mentulă în quare nu existeă papă. Eccă deră ună 
synodiă foră papă, quare alege unii papă, quare face 

pre accesti papă legitimă, și quare W-dă tote puterile 
que sântii fundamentulii accestei legitimități. 

Deguă accesti synodă ai conferită puteri papei 
prin alegerea sa, accâsta provine fără îndouidlă din 

acceaa qud ellă întru acessta avea dreptul ; quăqui, fă- 

ră accestă dreptă, nu potă fi puteri conferite, nu pote 

fi papă legitimi. Cu tote accestea, D. de Maistre, guare 
admitte qud papa alessii de synodulă dela Constanţa fi 
legitimă, nu voiesce să vedă, în adunarea dela Con- 
stanţa, înainte de alegerea papei, dequâtă ună consi- 

liă întrunită de împeratulă Austriei şi pre alle quă- 

ruia decisiuni ellă le compară cu alle unui paracelesiari 
aL A x. 

dela sată. Quumi uă adunare, quarea nu eră dequâtu | 2
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ună, consiliă, quarea nu meritaă nequi chiariă titlulă 
de synodă, quarea nu aveă autoritate ecelesiastică, 
quumă ai potută ea face ună papă legitimă? Foc 
ceaa-que nu explică D. de Maistre. Quumi ună pa- 
pă, quare nu 'şi-aveă titlul și puterile selle deguâtă 
dela synodutii din Constanţa, quumii ati potutii ellă 
50 aibă puteri superidre puteriloră aceestui spnodii, să 
dec autoritate decisiuniloră selle, să facă synodă ecu- 
menică pre nă adunare quare, înainte de alegerea sa, 
nu eră ună synodăi? D. de Maistre mai găssitu cu 
calle de a explică acceste difficultăți. 

Dequ5 accesti scrietoră mat văduti contradicțiu- 
nile qne essii cu grămada din asserţiunile selle,  tre- 
bue să mărturimii qud admiratorii scă “i-ati accordatii pre 
multă pătrundere. Dequă le ai vădutiă fără a voi sd 
respundă la dânsele, se va recunnâsee qud ellă eve uă 
prodigidsă încredere în orbirea și ignoranţa aecellora 
pre alie quărora suffragie le ambiţionas; elli ai spe- 
rată fără îndouidlă qud manierele selle choțăritore, 
dogmatice, vorii face illusiune lectorilori sei; este po- 
sibile, siguri chiari, quă ai reeșșită pre lOngă unele 
pers6ne, dâră pentru noi, tonulii seu mândru nu ne 
inspiră dequâtu uă profundă compătimire, guândă ap- 
propiămii ienoranţa-i prodigi6să de teologia şi de greş- 
şclele selle attâtă de multiplicate contra bunului simţă 
și a logicei. : 

D. de Maistre affirmă quă synodulii dela Con- 
stanța, confirmatii de Martina allă V-le, ai devenitii 
ecumenică, appoi ellă se grăbesce de a spune qu6 
decisiunea prin quarea accestă synodi ai definiti qu5 
autoritatea synodului este superidră autorităței papei, 
n ai fosti împărtăşită de approbarea pontificală. Noi 
amă căutati, deă în vană, pre que 'şi-sprijiniă D. 
de Maistre accâstă affirmare; vomă. reveni assupra ek.



Pentru momentă, facemăi numai să se observe qui 
synoduli dela Constanţa urmaă regulele cellei mai 
rigurâse logice, quându das acestă decisiune, pentru- 
quă ea nu este în realitate dequâtă rafiunea actelorii 
selle: accestii synodă alessesse ună papă, şi 'li-op= 
puneă qua pre singurul legitimii pretendenţiloră la 
sântulă. seaunii. Cu que dreptă ar fi lucrată elli astii- 
fel, dequă nu ar fi recunnoscutii qu6 autoritatea re: 
şided essențialiminte în corpulă episcopal, și quă epi- 
scopii întruniți poteaă să decidă între papii îndouioși, 
să “ijudece, să algă unulă legitimi ? Dequd syno- 
duli ar fi alessă pre Martini all V-le fără a crede 
qud autoritatea ecclesiastică reşideă în corpulă episeo- 
pal, chiară abstracţiune făcând de papa, ellă 'lă-ar 
fi alessi cu consciința quă făces unii actă nuilă ; d6- 
quă Martini ai V-le nu credeă qud synodulă posse= 
deâ, fără papa, puterea supremă în Biserică, ellă nu 
poteă să se privescă qua papă legitimă, şi în consci- 
ință ellii nu poteă să exercite nequi-ună dreptă pon-= 
tifical, pentru-quă este evidente quă ună consilii a: 
dunată de împeratulă Austriei nu pâte conferi ne- 
qui unulă. 

D. de Maistre face deră, în virtutea teoriei selle, 
attâția usurpatori și neghiobi, din episcopii synodu- 
lui dela Constanţa şi din 6nsuși Martini ali V-le; 
cei dântâii dai puteri pre quari nu le ai; cellă 
dalli douile exercitedă, în virtutea accestoră puteri, 
uă autoritate pre quarea n'aă potută să uă priimescă; 
ei “și daii mutual autoritatea lori, fără a uă ave ne: 
qui unii nequi alţii. | 

Din punetulă de vedere ortodoxii, de siguri aă 
fostă așșă; deră, punându-ne în punctulă de vedere 
allă ultramontaniloră, noi nu vedemă quumă arii: po- 
tE esşi ei din accestii impassii. Li sântă amicii și >> 

20%
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admiratorii D-lui de Maistre; ei adheregă Îa teo- 
riele selle; ei 'lă-proclamă unii genii de uă pătrun- 
dere prodigi6să; ei bine, să -iec ei appărarea şi să 

probede quă teoria sa assupra synodului dela Con- 
stanța este logică, 

Sd căntămă accuma pre que se întemeicdă D. 
de Maistre pentru a dice qud Martinu allă V-le aă 
făcută deosebire, în approbarea que aii datu-uă syno- 

dului dela Constanţa, între decisiunile adoptate de ac- 
cestă adunare contra lui Wicleff şi Ioan Huss, şi în- 
tre accellea que se raportedă la autoritatea synodu- 

lui assupra papei. 

„Que îrebue să eugetămii, dice-ellă, despre ac- 

ecstă famosă sessiune a IV-a în quare synodulii (con- 
siliulă) dela Constanţa se deelară superior papei? Re- 
spunsulă este lesne, trebue so spunemă quă adunarea 
vorbi foră judecată.“ (P. 114.) Ea este gquare vorbi 
fără judecată, si D. de Maistre este, să lăssămi la 
uă parie zorbirile foră judecată. alle accestui mare 
bărbatii de Stati assupra adunărilori politice delibe- 
rante, quari sântii s&căulă seii. Omaulă de Stati savo- 
pană nu vede binele și addevărulă dequâti în des- 
potismii ; "i-dămi aectii despre teoria sa foră a nă dis- 
cultă; noi nu uă potemi și nequi nu voimăa ună dis- 
cută; “i-permittemă chiari să găssescă Incrn eu totală 
glumeţă (P. 116.) qu5 synoduli ai opriti pre uni pa- 
pă îndouiosii quare “-suppusesse causa sa, de a eşși 
din orașul Constanţa stii de a lăssă so dssă officia- 
zii sei, ceaa-que ar fi addussii uă turburare din quare 
ar fi putută urmă dissolvarea synodului. Ell voie- 
sce să vegă acei ună contradicţiune în adunarea, qua- 
rea ar fi recunnoscută, după elli, de superior all ei, 
pre unii papă pre quare se preparaă a lu-judecâ, ellă 
declară quă nemica nu e mai frumosă dequâtiă ac-
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cestă contradicţiune. (P. 117.) Este de siguri que-va âncă 
și maă frumosă, şi acedsta este îndresneţia cu quare D. de 
Maistie adduce înainte uă assemenea extravaganţă. 

Synodulă opresce pre Ioan all XXIII:le, pre- 
tendinte la sântulii-scaunii, de a eșși din orașulii Con- 
stanța scă de a turbură synodulă abusânăă de influen- 
ţa que uă are dela acceia gquari 'lă-aiiă. recunnoscuti 
de papă: deci synodulă recunnâsce pre loan allă XXIII, 
papă îndouiosii, de superior allă seă; accâsta este uă 
consequință cu desăvârșire din celle mai comice, tre- 
bue s0 uă mărturisimii; D. de Maistre nu poteă, fi 
nequi mai frumosă nequi mai perfectă, glumeţă de- 
quâtă deresonândă asti-felii. 

„A quinquea sesiune, dice D. de Maistre, nu fă 
dequâtii uă repetire a cellei de a patra. Papa, în se- 
siunea XLV, approbâ toti que synodulă făcusse s/- 
nodicesce (ceaa que ellii uă repetă de d6uă ori) în ma- 
feriă de credinţă.“ | 

Martin allă V-le fussesse alessi în 30 octobre 
1417. Bulla sa de approbaţiune este din 22 aprile 
1418. 

Intre acceste două date, synodulă nu decisesse 
apprâpe nemica în materiă de credință. Decisiunile 
confirmate şi approbate de papa eraă anteriori alege- 

rei selle. După quumiă observă D. de Maistre, papa 

vecunnâsce quă acceste decisiuni ai fostii luate syn- 

odicesce, adequă de cătră ună addeverată synodă. Ell 
condamnă deră astă-felă opiniunea D-lui de Maistre; 
quare nu voiesce să recunnoscă synodă înainte de a- 

legerea papei, qui numai ună consilii adunată de 

împeratulă. a 
Papa approbă afforă de accâsta, foră distincțiu- 

ne, tote decisiunile date în materiă de credință. 
Der, decisiunile synodului assupra. puterei eccelesiasti-
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ce privescii cu addevărati credinţa; elle a nume la 
crediuță se raportedă; elle nu sfântă dequâti explica- 
țiunea accestui articulii ali symbolului: Credă în Bi- 
serica catolică. Synodulă decide quă accâstă Biserică 
vorbesce prin corpulă episcopal, 'şi-exercitâdă autori- 
tarea sa prin corpulă episcopal şi nu prin papa. 

D. de Maistre 6nsuși condamnă deră, prin linie- 
le citate acci mai susă, distineţiunea que aii inventa- 
tu-uă în approbațiunea papei. 

Pentru que distinge ellă, fiindă-quă Martinu allă 
V-le ni'aii făcută distineţiune? Cu tâte accestea, spri- 
jinită pre accestă distincţiune chimerică, D. de Mai- 
stre se crede în dreptă de a, serie frase qua accestea: 

„Nequi-uă-dată nu fâ nemiea attâtă de radical 
nullă şi chiar attâtii de învederată. ridiculă qua se- 
siunea a IV-a a consiliului dela Constanţa, pre qua- 
rele Providența şi papa 'lă-scâmbară în urmă în Syn- 
odii. Dequd unii se incăpăţinedă întru a dice: NOJ 
admittemă, sesiunea a IV-a, vitândiă cu totul quă ac- 
cestă cuvântă noi, în Biserica catolică, este ună so- 
lecismi dcquă ellă nu se raportedă la tofă, NOI i- 
vomii lăssă să gică.« | 

Pentru-quă NOFZ este ună solecismii, pentru que 
D. de Maistre se servesce de deusulă ? Se crede ellă 
tâtă Biserica ? Noi nu ne ami miră dequă ar av6ac- 
câstă pretensiune. 

Amabilulă Savoyană adauge: „Şi în loci de a 
ride numai de sesiunea a IV-a, noi vomă ride de se- 
siunea a IV-a şi de cei que refusă de a ride de 
dânsa.“ 

D. comte aveă dreptate. Deră acceia quari ad- 
mitti sesiunea a IV-a a synodului dela Constanţa pre 

„Qăumă şi pre celle-l-alte, în loci de a ride de excen- 
tricităţile impii alle unui serictoră insolentă, poftă de
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sigurii să înalțe din umeri de compătimire, şi sd de- 
plângă qud ună attare extravagantă sai dati qua 
unii appărătoriă alli autorităţei Bisericei, și qu5 cur- 
tea din Roma nu 'lă-aii vesteditii, în locă de a adherg 
la nouele selle systeme. | 

D. de Maistre termină capitululă seă printr'uă 
argumentaţiune pre quarea elli uă crede terribilă 
pentru „doctorii francesi quari saăt credutii oble- 
gați de a susține nesustenibila sesiune a synodu- 
lui dela Constanţa.“ Nu pote fi synodi ecumenică fă- 
ra de papa; quumii se pdte, după accesta, susţine quă 
accestă synodi ar pote fi superior papei, fiindă-quă 
nu pote nequi chiar există fără de ella? 

Gallicanii respundă distingândi circumstările or- 
dinarie de circumstările exceptionali; este mai logică 
de a respunde quă corpulă episcopal represintă Bige- 
zica, şi quă papa nu este dequâtă ună episcopii, sup- 
pusi, qua cei-l-alţi Bisericei; qud synodulă, prin ur- 
mare, pote există fără de ellă și chiarii contra lui, 
după quumi accâsta saă întâmplată quândă se ap- 
plicaă regulele addevăratei constituţiuni a Bisericei, 
Gallicanii nu erai logici; dâră nequi D. de Maistre 
nu eră mai multă dequâtiă dânşii. 

După aceâstă expunere exactă a totii que D. de 
Maistre aii avută de gissă cu privire la synodulă de- 
la Constanţa, crede guine-va quă eră ellă autorisată 
să insulte accâstă adunare; să nu 'i-de€ deguâtii în 

deridere titlulii de sân/ă; să tratede de nebună opi- 
niunea lui Bossuet quare n'a voitii sd facă cuvân- 

tuli Biserică synonymiă cu papa ; să privescă qua ud 
nefericire qud teologii francesi s'aiii sprijiniti pre a 
IV-a sesiune a synodului. dela Constanţa pentru a sus- 
ţin€ opiniunile lorii cu privire la autoritatea ecolesia- 
stică; să compare synodulii dela Constanţa cu uă a-
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dunare de spirituoși (beţivi) quari trecii dela acidă la 
putredăi, printrună felu de necessitate que passiunea 
li uă impune? 

Relevâ-vomii noi neexactităţile istorice quari ab- 
undă în reflexiunile D-lui de Maistre- assupra sesiu- 
nei a IV-a a synodului dela Constanţa? Eli voiesce 
qud Părinţii aăă ţinutu-uă guândă erau fatigați de 
întârdiere, și ea avâ loci în a quinquea lună dela de- 
schiderea adunărei. Ell pretinde quă episcopii erati 
separați de cardinali, quândă ei erai preşidaţi de car- 
dinalulii Ursiniloră, şi quândă toţi cardinalii assistaii 
la sesiune, affâră de doui quari erai bolnavi. Ell 
attribuesce episcopiloră uă mare discordiă resultândii 
din influența în sensti contrarii a suveranilori Euro- 
pei, și cu tâte accestea nequi-uă adunare nu fă mai 
unanimă în decisiunile selle, și nu încercâ mai pugi- 
ne contradicţiuni, avându-se în vedere împregiurările 
attâti de difficili în quari ea se întrunisse. 

Terminămi dicândă quă papa Martini allă V-le aă 
confirmată în moduli cellă mai formal sinodulă dela Con- 
stanţa; qud ellii ati decretată qud trebui să adherede toţi la 
ceaa que făcusse accestii synodi, qud trebuiaii toţi să ap- 
probe sii să condamne totă que elli aii approbatii 
s6ă condamnată. Deci înșiși ultramontanii, dEqud 
sântii credincioși principieloră lorii, trebue să crâdă 
qud synoduli este mai pre susi de papa, adequă quă 
autoritatea ecclesiastică reșede în corpulă episcopal. 

Fiindă-qud noi nu ne amti appucati deguâti de a 
combate pre D. de Maistre, nu vomii relevă dequâtă 
errorile selle, fără a ne preoccupă de accellea alle 
cellorii-l-alți ultramontani Quari ai căutată, prin tâte 
medlocele possibili, a se scăpă de famâsele decrete 
gallicane alle accestui synodă. Este sigură qud ac- ceste decrete ai fostă date de ună synodă pre quare
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latinii 'lă-numescii ecumenicii; qud papa Martină altă 
V-le le ai confirmată, quă elle aă fostă în urmă con- 
firmate de synoduli din Basilea (Bâle) şi de papa. Eu- 
geniă alli IV-le. Bossuet ai demonstrati attâti de 
solidă tote acceste puncte în la Defense de la. De- 
claration du clergă de France, (Apperare a Declara- 
fiunei clerului din Francia), înquâtă ar trebui să nu 
aibă quine-va nequi-uă bună credinţă pentru a refusă 
de a le admitte. | 

Dequă accumii se oppune synodului dela Constan- 
ţa, dlissăi ecumeriică, decretele cellui din urmă synodă | 
din Vaticani, gissă ecumenică, va remân€ quine-va 
convinsii quă Biserica latină sai contradissi cu sine- 
Ensăși și qud ea nu se pâte flatâ de a fi Biserica lui 
Iisus-Ohristos. 

VII. 

D. de Maistre, după que sai scăpatii, în felulă 
seă, de synodulii de la Constanţa şi de decretele ac- 
cestei adunări contra pretensiunilorii ultramontane, se 

încercă de a respunde obiecţiunei que gallicanii uă 

tragă din autoritatea canoneloră contra despotismului 
papal. 

Gallicanii voiesci qua legea să fiă regula deci- 

siuniloră papiloră prequumă şi a celloră-l-alţi episcopi. 

Accestii principii este attâti de incontestabile, înquâtii 

D. de Maistre este oblegati de a 'Ji-admitte, cellă 

pucinii în apparenţă. „Din acceaa qud autoritatea pa- 

pei este suverană, nu urmedă, dice elli (p. 122), quă 

ea ar fi mai pre susii de legi și quă sar pote jucă 
cu dânsele.“ | 

După que aii admissii ună attare priucipiii, D. de 
Maistre ar fi trebuită, se pare, să spună que înțelle- 

ged prin legile quărora papii trebue so fiă suppuși.
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Acceste legi fostu-aii elle făcute de papi? Attunci, 
pentru que cutare papă ar fi oblegatii de uă lege pre 
quare ar fi promulgatu-uă ună altii papă, quare n'a- 
veă mai multă autoritate deguâtă elli? Eli nu are 
dequâtii să ună abroge şi să uă înlocuescă cu uă alta 
quare 'i-convine mai bine. 

Fostu-aii acceste legi făcute de episcopati? De- 
75, după D. de Maistre, papa singură pote să dec 
Gre-quare valdre la acceaa que decide episcopatulă. 
Dequd papa dă tâtă puterea unei legi a episcopatu- 
lui elli uă pote abrogă fără difficultate, dequă ac- 
cesta “i-convine. | 

Quari sântă deră legile sâi canGnele pre” quari 
papa s5 nu le pâtă abrogă, quărora autoritatea, sa să 
nu le de€ tâtă valârea? Nu sânt de accestea, în 
systemuli D-lui de Maistre; cu tOte accestea, accesti 
scrietori admitte quă autoritatea papei nu este mai 
pre susă de legi, qud ea nu se Pâte juca cu dânsele. 
Dequd unii papă uă voiesce, cu que dreptă ar voi 
D. de Maistre să i-limitede autoritatea sa? Quine ar 
av6 dreptul de a opri pre ună papă de a se jucă 
cu legile, fiindă-qu, după D de Maistre, ellii nu se 
judecă de nimenea. 

Indrăsni-va quine-va să dică qud casulă este chi- 
merică? Attunci ar trebui să se distrugă istoria și să 
se susțină quă nequi-unii papă n'aii sacrificată uă le- 
ge a Bisericei pentru ambiţiunea sa, pentru combina- 
țiuni politice, pentru proiecte concepute în interessulii 
familiei selle, etc. Oh! attunci, documentele celle mai 
necontestabili ar veni cu grămada, qua attâţia mar- 
turi sdrobitori ai greşsclelorii, ai erroriloră şi chiară 
ai turpitudiniloră unoră papi. 

Se înțelege în de adjunsă quo D. de Maistre 
nai attinsii aceestă questiune delicată. După que ai
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stabiliti principiul pre quare noi. 'lii-amii copiati 
textual, elli se l6gă de gallicani și le impută quă nu 
facii appellă dequâtă la canânele pre quari ei le ati 
Jăcută să quari le placii. (P. 122.) 

Din nefericire pentru diatriba D-lui de Maistre, 
accesti Gmeni, que faci appellă la candne, la legile 
Bisericei, nequi-uă-dată mau avutii pretensiunea de a: 
face și nequi-uă- dată nau făcutii distineţiune între 
legile que le placă şi accellea que nu le placă. Toţi 
gallicanii ai înţellessii toti-de-una prin candne, le- 
gile generali stabilite de autoritatea legitimă și legi- 
timă promulgate. 

D. de Maistre, pentra trebuințele causei selle, 
împromută gallicanilori nă absurditate. Le impută, 
chiarii uă a doua: Suveranitatea Bisericei, dice ellă, 
sar privi, de gallicani, qua uă femeiă betrână deve- 
mită sterpă, astii-felă înquâtă ea 'şi-va fi perdută 
dreptulii nedeslipită de ori-que putere de a produce 
legi noue cu quâtă trebuințe nouă le queră. (P. 123.) 

Nequi-ună gallicanii n'aă susţinută negui-uă-dată 
uă assemenea teoriă. Ea aii eşșită cu totulă gata din 
imaginaţiunea omului de Stată savoyanii; ar fi unii 
attentatii la proprietate de a i uă-dispută.  Nimenea, 
credemii, nu va voi să “i-fure, în accestii loci, nequi 
idea, sa nequi styluli sei. 

Deră €ecă unii raţionamântă que ţine de lueru- 
rile celle minunate: „Ori-que suveranitate are puterea 

de a face legi, de a pune sd le execute, de a le a- 

brogâ, şi dea dispensă de dânsele quândi împregiură- 
rile uă querii.“ Eccă principiulă.  $Sd ascultămii con- 
clusiunea: “Que voescii să dică unii teologi francesi 
cu candnele lori? şi que vrea să dică, în particularii, 
Bossuet cu marea sa restricțiune que ne uă declară 

cu vocea-jumătate, qua pre ună mysteriii delicată allă
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guvernământului ecelesiasticii: Plenitudinea puterei ap- 
parține catedrei sântului Petru. DIGRO, noi queremă 
qua exercițiulă ei so fiă regulată prin canGne.“ 

Que voescii s6 dică unii teologi francesi cu ca- 
nânele lori? Eccă: ei voiesc să dică qud mai pre 

susă de ori-que autoritate particulariă, acei coprin- 

dându-se şi autoritatea papei, plan6gă legi generali 
que emană dela autoritatea Bisericei, și quărora toti 

particularii, -papa episcopii și preuţii, quaşi simplii 
credincioși, datoreseti să se suppună; ei voiescii să 

dică quă dequă, întruă împregiurare particulariă şi 

excepțională, ună particularii, fiă ellă (și) papă, cre- 

“de quă pote să se dispensege scă să dispensede pre 
alții de suppunerea la “cutare sci cutare lege gene- 

rală, decisiunea sa trebue să fiă ratificată de Biseri- 

că pentru a îi legitimă; ei voiescă să gică qud legi: 
le generali alle Bisericei, sti canânele, nu potii fi ab- 
rogate dequâtii de singură autoritatea quare pote fa- 

ce candnele, adegud de autoritatea Bisericei, nu de a 

papei; ei voiescii să gică quă, dequd împregiurările 

querii qua uă lege s5 fiă înlocuită printr'uă alta, au- 

toritatea quare face candnele, adequd autoritatea Bi- 
sericei, are singură dreptulă de a face accâstă mo- 
dificaţiune în codicele ecclesiasticii. 

Eecă -que voiescii să gică anii zeologă francesă 
cu cannele loră,. | | 

Accumiă, que voiesce să dică Bossuet cu prin- 
cipiulă sei şi cu marea sa restricțiune ? 

Ellă voiesce să gică quă papa este şeful episco- 
patului; quă ellă trebue, în timpurile ordinarie, și 
quândă legile 'și-aiiii applicaţiunea lori repulariă, să 
promulge acceste legi în numale Bisericei, să veghie- 
de la împlinirea lori, 85 avertisede pre fiă-gare Bise- 
rică particulariă quare sar depărtă de la suppunerea
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legilorii generali. [ecă ceaa-que se coprinde în prin- 
cipiulii lui Bossuet. 

Noi nu acceptămi accâstă doctrină, pentru-quă e- 
ste falsii qud episcopulii Romei ar fi şefulii episco- 
patului; dâră, în fondiă, teoria nu este allăturea cu 
rațiunea, pusă fiindă principiulă pre quare ea se în- 
temeiagă. 

D. de Maistre iea din noăă oceasiune de a în- 
sultă pre Bossuet, quere din noiiă iertare ombreă fai- 
mose a accestui mare bărbată; '-face questiuni şi 
mustrări; 'i-impută qud nu este consequinte cu ellă- 
Susușşi. In tote acestea omulă de Stată nat dati de 

nequi uă primejdiă, Bossuet pu erâ accollo; dequă ar 

fi fostii accollo, noi credemii quă marele episcopi s'ar 
fi moulţănnită de a surride de impertinența adversariu- 
lui seii, şi accâsta, este ceaa-que ellii ar fi avutii mai 

bine de făcutii. Este 6re trebuință de a respunde al- 

trăminte dequâtii prin compătimire (piti€) unui omă qua- 

re dereson€qă. 
„Cuvântulă despre unitate este una din celle mai 

mari lucrări de dibăciă de guari avemii cunnoscinţă.i 
(P. 123.) Sciţi pentru que? Pentru-guă Bossnet aă e- 
vitatăi uă schismă între Roma și Biserica Franciei. 

Quâtă despre noi, regrettămii qud Bossuet aii împe- 
dicatu-uă, dârd 6re ultramontanii să “i uă-impute? 

De&ră Bossuet voiesce qua papa s6 fiă suppusii 
candneloră; 6ccă pentru-que D. de Maistre nu voie- 

sce s0 vegă în ellii dequâtii unii prestidigitator (esca- 

mator). „Este, vorba de a se sci, dice ellii, dequă su- 
veranulii pontifice fiindii uă putere supremă, este prin 

acceaa chiarii legislator în t6tă puterea termenului; 

dequd papa nu are dreptulă în nequi-unii casii de a 

abroga stă de a modifica unulii din decretele selle ; 

dequd este uă putere în Biserică quarea sd aibă drep-
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tulă de a judeca, dequă papa aă judecată bine, şi 
quare este acestă putere.“ (P. 125.) | 

Deră, o mare omule de Stati, dequă, după quumi 
domnia-ta gici, nequi-uă putere uu pote judeca dequăd 
papa aă judecată, bine; dequă papa are dreptuli de a 
abroga s6i de a modifica decretele selle, pre quari 
domnia ta le confundi cu alle Bisericei, quumă poţi 
susţine qud autoritatea sa nu este mai pre susă de 
legi ? 

Candnele nu sîntă dequâti decretele papiloră; ei 
le poti modifică, abrogă quândă socotescă quă este 
nemerită, și fără qua nimenea să p6tă controlă acte- 
le lori; cu tâte accestea, autoritatea lori nu este maj 
pre susii de lege. Inţellegeți uă assemenea teorfă? 
Este de sigurii, anume, casuli de a respunde omului 
de Statii după quumi elli respunde lui Bossuet: „Nu, 
Seniorele meă, nequi-de-quumiă.* (P. 124, nota.) In- 
țellegemă bine qua papa, suppusii legiloră, sd facă 
qua elle să se execute suptă controlulă Bisericei; ac- 
cesta este ceaa-que învâță Bossuet; deră nu înţelle- 
gemi qua unii papă, quare are dreptulă de a modi- 
ficâ, de a abrogă legi fără qua nimenea să aibăa %- 
Judeca actele selle, să fiă în acceliași timpii suppusă 
accestorii legi. 

Numai ID. de Maistre este quare pote ave vederi 
de accestea profunde. 

Ell voiesce buccurosă să țină comptii de toti que 
ali dissă Bossuet în favârea Bisericei Romei în cu- 
YEntuli seti despre unitate; ellii face în aceâstă pri- 
vință ună tabloi completă. S'aă păditii numai forte 
multi de a seote la ivâlă ceaa-que marele episcopi 
ai dissi într'ensulă îngrenietoră contra ultramontanis- 
mului; accestă procedere pote fi dibace, deră nu ac- 
cusă în D. de Maistre uă dorință forte sinceră de a:
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expune addevăratele opiniuni afle episcopului de Me- aux. Ellă lassă să fi-scape acestă mărturire cu tote accestea, qud Bossuet nu punes infallibilitatea în pa- pa; ellă adjunge printracceaa la Leibnitz, quare im- putaă lui Bossuet desbinările que existeaii între ca-. 
tolici assupra accestui penetă. D. de Maistre impută 
gallicaniloră quă înlesnescu protestanţilori motivulă 
accestei imputări. Degud toți catolicii ară pune infal- 
libilitatea în papa, amă sei cellu pucini unde să uă 
găssimi, după eminentuli nostru serietoră, | 

Se scie unde să se găssescă, dela synodulă din 
Vaticani; dâră nimenea nu uă voiesce. Accesta este 
vesultatulă cellă mai clarii ali teorieloră D-lui de 
Maistre. 

Gallicanii ati oppusă infallibilităţei papali du 
feluri de probe pre quari le tragi din istoria biseri- 
câscă. Ei citedă fapte pentru a proba: 1-iă quă cor- 
pulă episcopal nequi-uă-dată n'aii recunnoscutii qua in- 
fallibili decisiunile doctrinali alle papiloră ; allă 2-le 
qu5 papii formal sati înşellati întruni numără de- 
stulli de mare din decisiunile loră. 

In sprijinulă primului addevără, ei citedă syn6- 
dele quari atiii ordonati sci ată făcută uni examenti 
prealabile allă unoră decisiuni de alle papilorii mai 
înainte de a le admitte şi de a le proclamă. Istoria 
synodeloră attestă qud acceste adunări totii-de-una în- 
în acesta astii-felă aăă lucrată şi qud nequi-uă-dară, 
elle nai adheratiă, fără examen la vre uă decisiune 
papală. 

Pentru unii omiă de bună credință, accastii Xa” 
men probedă cu prisosii quă episcopii quari assistaii 

la acceste syndde nn priviaii decisiunile papali qua 
infallibili, quăqui nu se examinâdă prealabil, înainte
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de a le adoptă, nesque decisinni que se sciii dinainte 

qud sfintit conforme necessariaminte cu addevăruli. 

Accestii raționământii allii gallicaniloriă este pri- 

vită de D. de Maistre qua unii paralogismă. Accestui 

serietoră i se pare chiară lucru forte extraordinari qua 

să recurgă quine-va la istoriă pentru a sei dequă su- 

veranitatea pontificală, aşșă prequumii elit uă înțel- 

lege, ai fosti s6u nu admissă, în seclele que ne ai 

precesii.  Accestă recursii la istoriă nu este de-locii 

în usă, gice-ellă, dequâti „din timpulă de quândi 

mania, constituţiuniloră ai luată stopănire preste spi- 

vite. (P. 129.) Suveranitatea pontificală nu resultă 

dintruă lege; este dârd absurdi de a căută în istoriă 

applicaţiuni de alle accestei legi; ea resultă dintr'uă 

mecessitate socaală.  „Nequi-uă-dată, adauge ellă, uă 

instituţiune importantă mai resultatii dintruă lege, şi 

cu quâti ea este de mare, cn attâtii mai puginii serie. 

Ea se formedă ea-Ensăși prin conspiraţiunea â mii de 

agenți quari, mai toti-de-una, nu sciii que faci; astil- 

felă înquâtii adesea ei aiii aerulă de a nu vede drep- 

tulă pre quare 'li-stabilescii ei-nșiși.k (P. 150.) 

Nar pot quine-va găssi uă contradicțiune în ac- 

ceste cuvinte? Quumiă se formedă de sine-Ensăși uă 

instituțiune, quândii dreptulă seă este stabiliti de nii 

de agenţi orbi quari nu seiă que facii stabilindă ac- 

cesti drepti? 

Attare este frumâsa origine pre quarea D. de 

Maistre ai datu-uă autorităţei pontificale. Ell nu 

voiesce să. decidă dequă sântulă Petru avii consciin- 

ță de accâstă autoritate, „în tâma de a se arruncă în 

subtilități şi de a fi înnouitoriă în locă de a fi noiii- 

începătoră, ceaa-quc, adauge ellă, mar supără forte 

multi.“ | 
S5 spunemiă în trâcătă quăd D. de Maistre nu 

eră așşă de supăratii qud trece de înnonitori, fiindă-
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qu5 eră attâta de mândru de ideele celle noue pre 
quari le făceă să le adopte Roma, apprâpe şi nevrândă 
ea, după quumii ami arrettatii. 

Noi ami observati aiurea quă D. de Maistre exa: 
geraă  passagiulă din Evangeliă, fu eștă Petru, ete.; 
pentru a “şi-stabili ndua sa teoriă a absolutismului 
papei; quumii pote face accestă serietorii să resulte 
de-uă-dată accestii absolutismii dintruă lege a lui Ii- 
sus - Christos și dintr'uni concursă orbi allă îrn pre- 
giurăviloră ? Accesta este uă nduă, probă despre sin-. 
gulara logică a omului nostru de Stati. In fiă-qua- 

“re capitulă all cărței selle, elli nu vede dequâtă pa: 
radoxulă quare %-face obiectulii; și "li-expune în tâtă 
nuditatea sa, fără a reflectă quă asserţiunile selle se 
distrugă unele printr'altele, şi se affiă în continuă 
contradicțiune. a 

Cu addevărată, cu quâtă de multă approfundămii 
faimosa carte Du pape, cu attâtă mai multă ne mi- 
Tămi de onorurile que priimi ellu înti”uniă dre-quare 
publici. Este addevărată quă în momentulă în qua= 
re ea appără, lupta eră viiă și strălucitâre din partea 
pantitei ultramontane. Lamennais şi de Bonald dede- 
ră cuvântului de ordine, și sedla lorii, tânără și entu- 
siastă, începâ s6 acelamede uă carte quarea părâ cu 
attâta mai tare, cu quâtă găssiă quine-va întwv'ânsa 
mai multă mândriă şi uni dogmatismii mai insolentă; 
Voiră s6 vâdă genii suptă paradoxurile celle mai ne- 
sustenibili, | 

D. de Maistre; pentru a combate prima asserţin= 
ne a galheaniloră assupra examenului făcută de syn6: 
de decisiuniloră doctrinali alle papilorii, affirmă qu6, 
accestii examen se rezemă unicamente pre condescen- 
denţa papiloră, şi totii-de-una, adauge el, elle (syn6- 
dele) astii-feli lu-aii înţellessă. Nequi-uă- dată, conti: 

26
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nuă clli, nu se va probă qud sy m6dele voriă fi luată 

cunnoscință, qua judecători propriă disșă, de decisiu- 

nile dogmatice alle papiloră și quo 'şi-voriă fi arro- 

oatii dreptul de a le acceptă s6ă de a le lăpădi. 

Ună exemplu bătătoră la ochi de acestă teoriă se 

trage din synodulii dela Chaleedon attâti de adesea 

citati. Papa accollo permitie voiosă qua epistola sa 

să fiă examinată, şi cu tote accestea, nequi-uă-dată 

ellă nn mânţină întrunit modă mai solemnii perefor- 

mabilitatea judecăţiloră selle dogmatice.“ 

Să examinămii proba dată de D. de Maistre în 

sprijinul teoriei selle. Actele synodului dela Chal- 

cedon voră fi conductorulii nostru. Eilă se adunâ pen- 

tru a condamnă pre Eutychii pre quare sântuli Leon 

“Ţa-condamnasse dejă prin epistola sa cea cotră Fla- 

viant. 
Aceâstă epistolă fâ citită în synodii, examinată, 

approbată şi confirmată. 

Bossuet ai probatii, după actele synodului, qud 

aceâstă epistolă fă suppusă judecăţei Părinţilorii adu- 

nați, şi qud ea fâ approbată, nu qua uă decisiune ne- 

reformabilă, qut fiindiă-qud ea fâ recunnoscută conformă 

cu decisiunile cellorii dântâiii trei syn6de ecumenice. 

Actele suntii attâtă de explicite înquâtii este impossi- 

pile de a uă contestă. Anatolii, episcopul Constanti- 

mopolei, dede astu-feli cell d'ântâiii opiniunea sa: 

„Epistola pre sântului archiepiscopi Leon concoriă 

cu symbolulu celloră 318 Părinţi ai nostri dela Ni- 

cea şi allă celloră 150 quari în urmă se adunară la 

Constantinopole şi confirmară acceaași credință, ș şi ân- 

că şi cu accella quare aii avutii loci la Efes suptii 

preşidenţia prâ binecuvântatului Cyrillii. In consequin- 

ță ei adherii și subscriiiii forte voios.“  Cei-l-alţi 

membri aj synodului adherară în accellași modii și
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semnară cu cuvintele: „Ea concordă şi semnedii,“ sei: 
„Ea concordă și prin urmare semnedă.* 

Eccă, dice Bossuet, cuvinte de Gmeni quari deli- 
berâdă şi nu lucrâdă qua orbii, prin pură suppunere. 
Fllă demonstredă que-va mai multă contra lui Bel- 
larmin qud accâstă, epistolă nu eră uă instrucţiune a- 
dressată episcopilor pentru a conduce judecata lori, 
qui uă sentință apostolică trămissă fiă-quărei Biseri- 
ce, în momentulă în quare nequi-unii synodă nu fus- 
sesse âncă convocați. După acceste fapte, trasse din 
înseși actele synodului dela Chalcedon, se vede: 1-iă 
qud epistola sântului Leon fâ examinată în modă Ju 
diciariă ; alli 2-le qud ea fâ adoptată fără reclama- 
țiuni; allă 3-le quă papa nu avfi de-locii occasiunea 
de a vorbi despre pretinsa nereformabilitate a deci- 
siuniloră selle. 

Uă questiune de disciplină, agitată în accellași 
synodă, probâgă qud sântuli Leon nu priviă autori- 
tatea, sa qua suverană chiară şi în acceste questiuni. 
Să urmămi âncă assupra accestui punctă actele syn- 
odului: 

După que questiunea de credinţă contra lui Eu- 
tychiă sai decisă, clerulă din Constantinopole rugă, 
pre delegaţi de a se uni cu dânșii întruă questiune 
que priviă pre propria loră Biserică, și quare dejă, 
fussesse decisă de allii douile synodă general. Delega- 
ţii refusară, pun€ndiă înainte qud ei nu priimisse de- 
locii instrucţiuni în aceâstă privinţă. Părinţii cu tote 
accestea procedară la discusiune, și în absența dele- 

gaţilori, adoptară canonulă allă 28-le, quare este astii- 
felă conceputii: „Noi, voindă să urmămii întru tote 

punctele decisiunea sânţiloră Părinți, și recunnosciiudiă 
autoritatea canonului cellorii-150 pre-religioși episcopi 
quare sait citită, decidemi egaliminte și decretămii 

26
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accellași lucru cu privire la privilegiele pre-sântei cetăți 

a Constantinopolei, noua Romă. Quăqui Părinţii recunno- 

scusse legitimă privilegiele allipite de tronuli Romei 

vechie, pentru-qud ea eră urbe imperială. Şi cei 150 

prâ-religioși episcopi, fiindă ânimaţi de accelleași sen- 

timente, accordă accelleași privilegie pre sântului tronii 

alli Romei nu, judecândă cu dreptate quă uă urbe 

quare se buecură de suveranitate şi de unii senatii, 

și quare possede prerogative assemenea cu accellea 

alle Romei vechie, trebue să fiă, qua ea, investită cu 
uă mare autoritate în materiă ececlesiastică, fiind, du- 
pd ea, a doua. Decretămă de assemenea quă metro- 
poliţii numai ai Pontului, ai Asiei și ai "Thraciei, pre- 
Quumii și episcopii dioceseloriă susi-numite quari sântă 
printre barbari, voră fi chirotoniţi de cesti de mai 
susă pre sântă tronii ali pr€ sântei Biserice a Con- 
stantinopolei; fiă-quare metropolită din susă numitele 
diocese chirotonindă pre episcopii provinciei, așșă 
după quumi sai prescrissti prin domnedeeseile can6- 
ne; deră, ei, metropoliţii accestoraşi diocese, vori fi 
chirotoniţi de archiepiscopulii Constantinopolei, alege- 
zile fiindu făcute după usă şi fiindu-i notificate.“ 

In giua următore, delegaţii queră aunullarea ca- 
nonului gua fiindă ud violare a canneloră. dela Ni- 
cea, Părinţii confirmară prima loră decisiune. 

Synodulă dorind să obțină approbarea lui Leon 
pentru accestă canoni, spre a pote deveni astu-felii, 
cu consimțimântulă tuturorii, lege a Bisericei univer- 
sale, 'i-serisse querendu-i cu insistință aceâstă appro- 
bare; ei vorbescă în aceâstă epistolă de pr6 marele 
lori respectă pentru demnitatea și autoritatea archie- 
piscopului Romei. Ei 'li-qualifică de „successore alliă 
sântulpi Petru,“ de „şefii allă Synodului,“ de „gardi- 
anii allă viiei,“ —- „strălucindă cu tâtă strălucirea lu-
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minei apostolesci,“ ei se numescii „copiii sei“ și ']ă- 
numesc „părintele“ lori fără a quărui approbare acte- 
le loră vori fi fără putere. Sântulii Leon refusă ap- 
probarea sa; derd canonulii avi putere pretutindene 

în Oriinte; dela accestă timpii, scaunulă Constantino- 
polei totii-de-una aii fostii recunnoscutiă qna cellă d'ân- 
tâiă scaună din Oriinte. 

Să examinămii, accuma, natura obiecţiuniloriă sân- 
tului Leon contra cellui de allă 28-le canon alui 
synodului dela Chalcedon. 

Ellă “şi-basaă oppositiunea sa pre acceaa qud 
synodulă ar violă candnele dela Nicea. Nu se affă 
nequi-ună cuvântă relativi la violarea drepturiloră sân- 
tului Petru în epistolele selle a 104-a adressată îm- 
peratului Marcianii, a 105-a adressată împărătesei Pul- 
cheriei și a 106-a adressată lui Anatoliu allii Con- 
stantinopolei. 

In epistola sa cătră Anatolii, ellă dice: „De- 
plângă qud vă încercaţi de a călcă constituţiunile cel- 
le mai sacre alle canânelori dela Nicea; qua quumă 
uă occasiune favorabilă vi s'ar offeri, qguândiă scaunulă 

Alexandriei 'și-pâte perde privilegiulă sei de a fi în 
allă douile rangi, și Biserica Antiochiei possessiunea 
demnităţei selle de a treia. VE facă opposiţiune pen- 

tru qua, înt'ună scopii mai înţelleptii, să vă absţineţi 

de a arruncă tâtă Biserica în turburare. Nu trebue 
qua drepturile ântâietăţilorii provinciali s0 fiă nemici- 
te, scă qua, episcopii metropoliţi să fiă despoiaţi de 
privilegiele loră existânde din timpurile vechi. Scau- 
nulă Alexandriei nu trebue să fiă lipsitii de nequi uă, 

porțiune din accea demnitate de quare elli fă jude- 

catii demni de a uă obţin€ din causa sântului evan- 
gelistii Marcu, disciplulă fericitului Petru. Biserica An- 
tiochiei de assemenea, unde, prin predicarea fericitu-
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- bă apostoli Petru, numele de chrestină fâ întrebuințatii 
pentru prima Oră, sd "şi-conserve rangulă sei şi demni- 
tatea sa ereditariă, și, fiindi aşședată în allă treile 
gradi, să nu descindă nequi-nă-dată de. desuptii.“ 

Impărătesei Pulcheria ellă -scrie: 

„in tote affacerile ecclesiastice, noi ne suppunemii 
la accelle legi pre quari Spiritulă Sântu, prin medlo- 
cirea celloră 318 prelați, le dede pentru a fi călău- 
za tutoră preuţilori.“ 

Deci, nu în virtutea ântâietăţei scaunului Romei, 
nequi a autorităţei pre quarea ar possedă-uă assupra 
Bisericei, sântulă Leon se oppuneă canonului allă 
28-le dela Chalcedon ; qui ellii refusaâ de a violă uă 
lege vechiă și respectabilă stabilită de synodulă dela 
Nicea. 

Și all treile synodii ecumenică, ţinută la Efesă, 
quași celli dela Chalcedon nu recunnoseusse nerefor- 
mabilitatea decisiuniloră papali.  Accestii synodi se 
adunasse, supti preşedenţia lui Cyrillă ali Alexan- 
driei, pentru a condamnă pre Nestorii.  Bossuet aii 
probată, eu actele synodului și cu faptele celle mai 
sigure, quă papa Celestini dejă condamnasse pre 
Nestorii, 't-accordasse dece dile pentru a se căi, şi în 
urmă solemnă 'li-excommunicasse. Totuşi, dupo îte 
accestea, synodulii sai convocatii pentru a decide 
questiunea; Nestorii, în citaţiune, este qualificatii „de 
pr& piosii episcopi;* decretele papei Celestinu sai 
cetită şi approbati; în: urmă condamnarea astăi- felă 
Saii pronunțată contra lui „Nestoriiă : 

„Sântulă synodă adunată la Efest prin graţia 
lui Domnegleii şi ordonanța pre pioşiloră nostri împă- 
rați, lui X Nestoriu, noii uda: s6 scii guă, pentru dog- 
mele tele impie și nesuppunerea ta la candne, ai fostii
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depusă de sântulă synodă după legile Bisericei, și 
declaratii exclusi din tâte gradele ecelesiastice.& 

Aici, dice Bossuet, noi observămiă trei lucruri: 

1-iă După decisiunea sântului Celestinii, uă alta 

este âncă requerută, acceaa a synodului. 

2-le Acceste două lucruri se cuvină părinţiloră + 

de a pronunță în privinţa doctrinei şi în privinţa per- 
soneloriă. | 

3-le Judecata synodului este decisivă și finală. 
Noi afflămii âncă din istoria accestui synodii ceaa- 

que trebue să se înţellâgă prin confirmarea decrete- 

lorii unui synodi din partea papei. Delegații nu so- 

sisse la începutulii şedinţelor ; după que aiiii intrati, 

ei querură qua totii que se făcusse dela deschidere 

s6 li se cetescă, spre a fi puși în posițiune de & con- 

firma ceaa-que se făcusse. După que totulă sati ce- 

tită din nouă, și după que delegaţii priimiră, Cyrillii 

propuse sântului synodi „qua delegaţii, după obiceiii, 

sd certifice prin semnăturele lori canoniculii lorii con- 

simţimSută la ceaa-que synodulă făcusse.“ La accestă 

querere a lui Cyrillă, synodulă respunse și decretă, 

qu5 semnătura delegaţilorii conţineă confirmaţiunea acte- 

lori selle; asti-feli înquâti accestași confirmaţiune 

de quarea vorbesce synoduli nu este alta dequâtii ma- 

nifestațiunea plină și întregă a consimțimântului lorit 

la actele accestei adunări. „Accestă simplă și natu- . 

lală qualificaţiune a confirmaţiunei, dice Bossuet, noi 

ami menţionatu-uă adesea şi uă vomii menţionaă âncd 

adesea, buecurându-ne quăd ea ni saă dati de sântuli 

synodă dela Efesă.“ 

După attari fapte, quumi ai pututii afirmă D. 

de Maistre quă decisiunile episcopului Romei fusses- 

se admise de synâde qua judecăţi que nu se puteai 

veformă? Quumii ati potutii ellă să dică qud nequi-
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uă-dată nu ai fostă de-uă-dată contradicţiune din par- 
tea episcopilorii Romei şi judecată din partea syn6- 
delorii (p. 132)? Contradicţiunea eră cu tâte accestea 
destullii de flagrantă, quândă synodulă dela Efesă nu- 
miă pr€ piosă episcopii pre Nestoriii, depusii şi ex- 
communicatiă de sântulă Celestinii, din causa eresieloră 
selle. Judecata synodului fâ conformă cu: a sântului 
Celestină, dâră nu e mai pugină addeverati qud de- 
cisiunea accestui episcopi allă Romei fâ la începutiă 
considerată qua, neavenită, attâtă din punctulii de ve- 
dere doctrinal quâtă şi din punctul de vedere disei- 
plinariă, în loci de a fi adoptată qua nereformabilă. 

În examenulă făcută de syn6de, D. de Maistre 
nu voiesce să vedă dequâtă ună medlocii „între sup- 
punerea pură passivă guare înregistredă uă lege în 
tăcere, şi superioritatea quare uă examincdă cu pute- 
re de a uă lăpăda.« (P. 133.) Quare este accestă 
medlocii ? Noi nu scimă nemica, „quăqui, după quumi uă spune autorele nostru (p. 134), dequă quine-va nu 
are dreptulă de a judecă, pentru que ar discută 2% 
Dequăd decisiunea este nereformabilă şi infallibilă, sap- 
Punerea passivă este uă datoriă. Medgloculă D-lui de Maistre nu este dequâti uă chimeră ; ellă nu "lă-pote admitte fără a attentă la principiele selle. 

„Biserica gallicană voiesce să judece, dice D. de Maistre, şi, în accellași timpii, recunnâsce quă ea nu pote lăpădă. uă decisiune doctrinală a papei.“ 
Accordămii voiosii D-lui de Maistre quă în se- clulă allă XVII-le, gallicanismulă sufierindă influenţa, lui Ludovică all XIV-le, nu fâ logică; deră din ac- ceaa quă gallicanismuli moderni nu fâ logică, nu.ur- mâdă qud ellă toti-de-una a fostii greşşitii şi qud, ultramontanismulă este addevăratii.
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VIII. 
Inşellatu-s'aiiă quâte-uă-dată papii? D.J. de Mai- 

stre respunde la accâstă questiune de faptă într'ună 
modă pr singulari și quare ne adduce a minte de uă 
appreţiare que aii fostii făcută despre acestă pers6- 
nă. Baronulă d'Ekstein, în Correspondant din 25 a- 
prile 1854, pr€ bine aă caracterisată genulă de spi- 
rită allă D-lui de Maistre. Relativă de luptele pa- 
palităţei și alle imperiului, şi de modulă cu quare fi- 
losofulă ultramontani appreţiasse accestii mare faptă, 
ellă sai exprimată astă-felă : „Ellă pretutindenea au 
vădută ceaa-gue ai voită so vEdă, şi au vedută ad- 
admirabile de bine; aii neglessti ceaa-que trebuia so 
velă și que aă vâdută într addeverii, A6răd şi-au sup- 
primată arruncătura sa de ochii cu întențiune; şi ac- 
collea este slăbiciunea accestui mare spirită.“ 

Este imposibile de a spune mai politicosii qud 
D. de Maistre fâ de rea credință. Nu pote quine-va, 
citi uă pagină din operile accestui scrietoră fără a fi 
convinsă de justeţea appreţiaţiunei baronului V'Ekstein. 
In tâte cercetările selle istorice, D. de Maistre trece 
suptă tăcere ceaa-que pote văttămă, tesei selle; ellă 
excell6dă întru a pune în lumină ună detalii adesea 
neînsemnatii și întru a "i-dă uă importanță que nu uă 

pote avâ. Prin megloculi accestei procederi, ellă ati 
vEduti în istoriă cu totulă contrariulă de ceaa-que 
trebue să v6dă într'Ensa în addevăriă. 

Ell ai recursii mai alessii la procedeul sei 
pentru a scusă pre papi de ori-que errâre.  Questiu- 
nea eră interessantă și meritaă tote îngrijirile selle. 

Intr'addeveră, dequă unulă scă mai mulți papi sai 

înşellată în, faptă, que devine teoria infallibilităţei 
papali ?
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Noi amii combătută partea doctrinală a tesei D-lui 
de Maistre; s6 vedemii accuma dâqud, în faptă, mai 

mulți papi nu sai înșellatii, 

D. de Maistre affirmă quă de optu-spră-dece se- 

cule nequi-ună papă nu sait înşellată quândi ellă ait 
vorbiti Bisericei liberă şi ex cathedrâ. Prin cuvân- 

tulu liberă, ellă înțeliege quă papa nati fostii oble- 

gatii de a vorbi în urmarea chinuriloră, a persecuţiu- 

nei, a violonţei. (P. 138.) Quâtii pentru cuvântul ex 
cathedrâ, ellă nu "lă-definesce. Cu adjutoriulă cuvân- 

tului liberă şi allii formulei ez catedră, D. de Mai- 

stre aii speratii s6 se potă scăpă de fapte îngreuet6- 

re que probdă fallibilitatea papilori. 

Uă să vedemii dequd accestii procedeii i-aii re- 

eșșitii. 

Sd nu gicemii nemica de căderea sântului Petru. 
D. de Maistre nu voiesce să se vorbescă de dânsa, 

pentru-quă sântulă. Petru nu eră âncă șefii alu Bise- 

ricei quândi renegâ pre Iisus Christos. Noi forte vo- 

iosă "i-accordămii aceâsta. Dâquă n'ami cunnâsce bu- 
na credință a D-lui de Maistre, ami fi remasii uimiţi 
quândiă ai consacrată quinqui pagini întru a comba- 

te uă obiecțiune pre quarea neminea nai făcutu-uă 
cu addevăratii seriosii, quândă trece supti tăcere fap- 
te forte grave que ati fostii oppuse systemului infal- 
libilităţei pontificale, D. de Maistre depărtedă tote ac- 
ceste fapte cu ună singură cuvântă: „Elle nu merită 
ondrea de a fi citate., (P. 144.) Dâuă numai %-pari 
a merită accâstă ondre, pentru-quă elle %-pară sus- 
ceptibili de noui lămuriri; aecestea sântii celle que: 
privescii pre papii Liberiii și Onorii. 

Să examinămii nouele lămuriri alle D-lui de Mai- 
stre.
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Elli găssesce mai ântâiii qud Bossuet sa căită 
de ceaa-que serissesse contra papei Liberii în la De 
Jense de la Declaration du clerge de France. 

Acestă, asserțiune este falsă. D. de Maistre ai 
sprijinitu-uă pre uă notă a lui Le. Dieu citată de Bos- 
suet. După accestă notă, Bossuet ar fi dissii seere- 
tariului seii qud elli scosesse din opera sa ceaa-que 
priviă pre papa Liberiă, gua neprobândă bine acceaa 

que elli voia so stabilescă în accestiă, loci. 

Mai întâi Bossuet nu 'li-retrăgeă qua pre uni 

faptii reă probatii în elli-Ensuşi; que-va mai multi, 

Bossuet ai făcută din marea sa operă mai multe ex- 
tracte, unulii între altele în quare ellă nu avei de 
scopă dequâtii de a adduce pre papa să renunțe la 
pretensiunile ultramontane, pentru a acceleră reuniu- 

nea protestanțilorii. Intruă assemenea operă, ellă tre- 

buiă s6 depărtede toti que potei so blessege delica- 
tele urechi alle Romaniloră, după quumiă dicea ellă. 

Bccă pentru que m'aii vorbită ellă întwensa de căde- 
rea lui Liberiu. Astă-felă doctorii italiană despre quari 
vorbesce D. de Maistre aiiii fostii indușși a dice quă 

Bossuet scosesse din opera sa ceaa-que priviă pre 

Liberiă. 
Dequă elli scosesse celle relative la Liberii, ap- 

poi elle nu sar fi găssită în manuscriptuli autentici 

allii operei selle complete. Cu tote accestea s'aii găs- 

sită şi le pote quine-va vede și astădi, fiindi-qud ma- 

nuscriptuli lui. Bossuet existe. 
D. de Maistre deră aii interpretată reii nota lui 

Dieu; căința lui Bossuet, relativii de Liberii, nai 

existată dequâtii în imaginaţiunea celebrului serietoriă. 

Centuriatorii din Magdeburg, adauge D. de Mai- 

stre, convinii quă Liberiă n'a condamnată pre sân- 

tulă Atanasii dequâtă în urma violenţelorii la quari
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elli eră expusii în exiliulii sei. Noi voimiă din tâtă 
ânima qua să fiă așșâ. Dârd vomă adauge quă de- 
qud papa este autoritatea infallibilă stabilită de Iisus 
Christos în Biserica sa, după quumă uă voiesce D. 
de Maistre, şi dâqnd aceâstă autoritate înfallibilă dis- 
pare înaintea violenţeloră primului tyrannii quare va 
pote închide s6ă exiliă pre ună papă, ni se pare quă 
trebue dintraceâsta să conchidemii qud nu este în Bi- 
serică autoritate infallibilt. Pote quine-va scusă un 
omiă, Quare cedegă violenței; deră deguă accesti omii 
este înfallibilitatea vieţuit6re din privilegii divinii, tre- 
bue neappevată sd fiă, în virtutea accelluiași privile- 
gi, pusă la scutâlă de violență sci de frică; altră- 
minte infallibilitatea a quăreia personificare este ellă 
nu va fi dequâtă uă chimeră, 

Nu înţellege quine-va cu addeveratiă quumi a 
potutii raţionă D. de Maistre întruni modă attâtii de 
vrednică de milă înquâtiă să nu vedă quă uă infalli- 
bilitate quare dispare inaintea chinuirilori, persecuţiu- 
nei s6ă violenţei, este ună infallibilitate que nu depin- 
de dequâti de primulă despotă quare va av€ pre papa 
suptii puterea sa. 

Pote-se 6re qua Domnedeii să nu fi dată mai 
multă garanțiă principiului quare trebuiă să fiă spri- 
jinulă credinţei din lume? | 

D. de Maistre să scusede persâna lui Liberiăs 
dEquă crede cuviinciosă, pugină ne passă; deră este 
impossibile de a nu înțellege qus, cu quâtă de multă 
insistă assupra accestui principii: qud unii papă vio- 
lentată, chinuită, exiliatii, se pote înşellă, cu attâtă 
mai multă demonstregă quă infallibilitatea nu este al- 
lipită de papalitate. Uni papă persecutatii nu este 
pentru aceâsta mai pucini papă. Dequd qua papă ellă 
nu se pote înşellă, chinuirile nu lu-voră pote induce
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în errore; deră dequd omul domină pre papa, que 
devine pretinsa infallibilitate a papalităței ? 

Deră Italianii Mansi, Orsi şi alţii, pretindă qud 
Liberiu n'aii vorbită ex cathedrâ Quândă aii condam- 
nată sănătosa doctrină, în persâna sântului Atanasiii 
appărătoriulă ei. Proba que uă dă D. de Maistre, du- 
pă Mansi, este quă elli nu adună sin6de pentru a 
examină questiunea; qud nu consultă doctori; quă 
nu institui congregațiuni pentru, a defini dogma ; quă 
nu querii rugăciuni publice pentru a invocă, pre Du- 
chuli- Sântă. | 

Uni papă quare nu îndeplinesce acceste preli- 
minarie nu este infallibile. 

Attunci elli nu este infallibile din privilegii di- 
vin: qui synâdele, doctorii, congregaţiunile şi rugă- 
ciunile credincioșiloră %-conferă infallibilitatea. 

În urmă: quine aă revelatii Italianilori qu5 
infallibilitatea în Biserică ar fi allipită de prelimina- 
răele pre quari le ai indicatu ei? 

Afforă de accesta, doctorii ultramontani nu se ac- 
cordă assupra condiţiuniloră necessarie unei defini- 
ţiuni ex cathedrâ. Nu se pote deră sei întruni modă 
neîndouiosă quândiă ună papă pronunță infallibil. D6- 
qud este îndouiclă assupra condiţiunilorii definițiunei 

selle solemne, este învederati quă nequi-uă-dată nu se 

pote sci positivă dequă îndeplinesce ea acceste con- 
dițiuni. Distincţiunile Italianiloră nu formedă deră de- 

quâtii uă addeverată mocirlă teologică, în medloculi 
Quăreia se înnecă accestă infallibilitate papală la qua- 

rea ci ţinii qua la uă archă a lorii de allianță, şi în 

privința quăreia ei nequi nu se potii înțellege măcari 
între dânșii. | A 

D. de Maistre mărturisesce qud Orsi este âncă 
şi mai exiginte dequâtă Mansi (P. 148) în privința
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condițiunilorii definițiunei ez cathedrâ. Noi nu sân- 
temii de-locii surprinşi de logomachia doctorilor I- 
taliani assupra accestorii condițiuni, dâră dequă mami 

cunnâsce logica - D-lui de Maistre, amii pot€ a nume 
sd întrebămi qnumii se face quă ellit adheră la doc- 

irina lui Mansi după que 'şi-aii făcnti uă datoriă 

dintru a depreţiă synodele și după que aii susținutii 
quă celle mai sânte din acceste adunări n'aveaii mai 

multă autoritate dequâtă unii paracelesiarehii de sati» 

de îndată que papa nu le confirmat. Mansi și cei-l- 

alți ultramontani voiescii qua synddele sd fiă prima 

condiţiune pentru a recunnâsce uă decisiune infallibilă 

a papei; şi D. de Maistre attribuesce synodelorii ge- 
nerali, în aftoră de papa, attâta autoritate quâtă are 

unii paracelesiarchii de sati! Este re possibile de a 
derezonă până într'attâta.? 

Se poti appreţiă nonăle lămuriri que D. de Mai- 
stre aveă so ne de€ assupra primului faptă pre qua- 
re i-ai credutii demnă de ondrea de a fi citată. Să 
trecemii la all douile, adequă laallă papei Onoriă. 

„La începutulii seclului all VII-le, dice elli 
(p. 149), Sergii, patriarchă allă Constantinopolei, se 
appucă de a întrebă pre Onoriii dequd sânt d6uă 
voințe în Iisus Christos.“ Ellă se servi, după D. de 
Maistre, de cuvinte ambigue. Papa nu vedu cursa, 
adauge autorele nostru. | 

Eccă deră infallibilitatea pontifical& compromissă 
din lipsa de intelligență a papei. Onorii au părutii 
qud favorisedă uă ereșiă pentru-quă unu înţellessesse 
epistola lui Sergiii. Accâstă mărturire a D-lui de 
Maistre pote servi spre appărarea persânei lui Ono- 
Titi, deră nu distruge ea în accellași timpii teoria in- 
fallibilităţei papale? Que! pusă-ai Iisus Christos au- 
toritatea infallibilă destinată de a appără doctrina sa
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în nesque Gmeni capabili de a sacrifică accestă doe- 

trină fricei, scii de a uă trădă din lipsa de intelli- 
gență ? 

După attari mărturiri, smulse de addevării dela 

cellă mai fanatici ultramontană, este impossibile, uă 

spunii curati, de a susțin systemulu infallibilităței 

papale şi de a nu recunnosce quă elli conduce inevitabil 
la negaţiunea a ori-que infallibilitate în Biserică. 

D. de Maistre probâdă, cu mărturia secretariului 
lui Onoriii, quă accestă papă nu înţellessesse epistola 

lui Sergiă. Noi acceptămii proba fără a uă discută. 

Eli affirmă aftoră de accâsta quă Sergii n'aii făcută 

cunnoscute epistolele lui Onoriii deguâtă după mâr- 
tea accestui papă, întâmplată după doui anni de quândii 

le scrissesse; elli le ar fi publicatii mai înainte, du- 

pă autorele nostru, dequs acceste epistole ari fi con- 

ţinută veninulă monotelismului. (P. 151.) 

Eecă celle-l-alte probe în favârea lui Onoriii: 

In decursulă cellorii: patru-deci și doui de anni 

que urmară după mortea accestui papă, monoteliţii nu 

vorbiră de-locă despre a d6ua din epistolele lui O- 

nori. 

In 641, împăratulă Eraeliii, seriendă papei Ioan 

allă IV-le, pădi tăcerea assupra epistoleloră lui O- 

noriă. | 

In 619, împ&ratulii Constant allii II-le nu vorbi 

de-locii despre densele în epistola sa cotră papa 

Martini. | 

Onoriă sai pronunţată în totă vița sa contra 

lui Sergiii, capulă monoteliţilorii. 

Sântulă Maximii allii Constantinopolei aii recun- 

noscuti accestă faptă. | 

| Papa sântulă Martini, morti în 655, affirmă quă 

sântuli-scaunti nu încetasse de a avertisă pre Ser-
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giii și pre monoteliţi, de a i-mustră, de a i-ani- 
meninţă. 

Din acceste probe 1). de Maistre conchide quă 
a doua epistolă a lui Onorii ai fostă fabricată, şi 
qud cea dânțâiui ai fostă rei interpretată: 

Noi amii pot6 observă, assupra primului punctă, 
quă acceia que ai păditii tăcerea în privinţa cellei 
de a d6ua epistole a lui Onorii, aiiii păgită-uă de uă 
potrivă şi în privința cellei dântâiii.  Dequd aceâsta 
d'ântâii nu este mai puţinii autentică, cu tâtă accâstă 
tăcere, după quumă uă admitte D. de Maistre, quumă 
va probă accâstaşi tăcere neautenticitatea cellei de 
a doua? 

Quâtă despre interpretarea favorabilă a episto= 
leloră lui Onoriii, D. de Maistre 'şi-dă tâte silințele 
pentru a uă face să se admittă, dâră nu pote negă 
accestii faptă: 

Quă alli şessele synudi general şi papa Leon 
alli II-le le-aiiii înţellessi întrună sensti eretică. 

Synodulă general şi papa Leon all II-le attâ- 
ta de appropiaţi de timpă, şi iniţiaţi în tâte circum- 
stanțele, fostu-aiii ei mai pucină clară-vădători de- 
quâtă D. de Maistre, seu dequâtii quâţi-va autori mo- 
derni după quari aă scrissă ellă. 

Noi propunemiă acedstă simplă questiune drepti 
ori-que respunsă la silințele teologice şi la distineţiu- 
nile subtili alle ilustrului ultramontană. 

Deră actele synodului allii şessele wati fostă 
falsificate de Greci? D. de Maistre w'au îndrăsnitii să 
attingă aceâstă questiune; cu tâte accestea se pare 
quă elli doresce qua să crâdă lumea aceeste acte 
falsificate. Ellă au făcutii pentru accâsta uă disser- 
taţiune de şepte pagini assupra scripturei. Ellă con- 
chide astii-felă:
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„Ori de quâte ori ză bânudlă de falsă plandă, 
assupra vre-unui monumentă de alle antiquităţei în 
totă stă în parte, nu trebue nequi-uă-dată sd se ne- 
glegă accestă presumpţiune; deră dâquă vre uă pas- 
siune violentă de resbunare, de urră, de orgolii na: 
țional, se afflă după tote formele prinsă şi dovedită, 
qud aă avută interessă de a falsifica, bănuitla se 
scâmbă în certitudine,“ | 

Centitudinea este facile de produssii pentru D. 
de Maistre. Dequă ar applică quine-va regula să de 
critică la tâte monumentele antiquităței, pre quari I. 
talianii, prin orgoliă naţional, le privescă qua auten- 
tice, și pre quari cei mai mari erudiţi le aiiă lăpă&- 
dată qua apocryfe, que arii dice ultramontanii nostri 
admiratori ai D-lui de Maistre! Bănniela cellori mai 
buni erudiți va trece ea cu lesnire în spiritulii loră 
în stare de certitudine? 

D. de Maistre, quare ati consacrati ştpte pagini 
scriplurei cursive, declară quă nu are timpulă de a 
examina guestiunea superfluăă a autenticităţei acteloră 
cellui de allă șessele synodii general. (P. 170.) Do- 
ctulă scrietori se trage cu dibăciă din încurcătură. 

Cu tote accestea dequă acceste acte sânt au- 
tentice, D. de Maistre „mărturesce quă nu mai înţel: 

lege nemica în condamunaţiunea lui Onorii.* Este ân- 

că uă questiune forte importantă que reesse din ac- 

ceste acte; este quă, dequă elle sântii autentice, allă 

şessele synodă general şi papa Leon allă II-le n altii 

creduti de-locii qud Onoriă vorbindiă qua papă, va fi 

fostă infallibil. 
D. de Maistre ati înlăturatii accâstă questiune; 

derd nduă ne este permissii de a i-uă adduce a minte. 

Toti que ati potută face Leon allă II-le şi successo- 
rii sei contra lui Onoriă nu -probâdă nemica, dice ellii,
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pentru-quă „totă que aiă potută dice nu are nemica 

dogmatică.“ (P. 60.) 
Astă-felă Leon alu Il-le, în unire en anii syn- 

odii ecumenică, condanmă solemnii pre Onoriii qua e- 
reticii; şi decisiunea sa nu are nemica dogmatică! 

Eli affirmă qud: „forte departe dea guvernă Biseri- 

ea apostolică după tradiţiunea doctrinei apostolilorii, 

Onoriii sai silită, printrnă trădare profană, de a rui- 
nâ puritatea credinței!“ şi cavintele selle nu ai a- 
vuti nemica dogmatică! 

All şeptele synodă ai recuanosenfit qua auten- 
tice actele cellui de allă șessele; chiari synoduli de- 
la Constantinopole, pre quare Roma 'lă-socotesce de 
all optule ecumenicii şi pre quare Biserica orientală 
ă-lăpădă, ati recunnoscutii autenticitatea actelorit cel- 
lui de alli şessele ecumenică, şi aă confirmată con- 
damnaţinnea lui Onoriă. Papii, în locii de a reelamă, 
atii adherati la acceste condamnări. Biserica roma- 
nă n'aă făcuți nequi-uă dificultate de a menţionă ac- 
cestă condamnațiune în cărţile selle liturgice. Olste- 
nii aă pusi de ai imprimată la Roma chiar una 
din aceeste cărți conţinând jurământulă que făces 
fiă-quare papă noiiii alessi, de a priimi „ali şessele 
synodi, quare lovisse pre Onoriu eu anatemă perpe- 
tuă (1).% | 

Noi ami pote sd ne întindemă mai multi assu- 
pra aecestorii probe despre autenticitatea acteloră syn- 
odului altă şessele ecumenică; deră ne e destullă de 
a le expune răpede, pentru a face să se înțellegă 
pentru que D. de Maistre ma avută timpulă de a 
se occupa cu accestă guestiune superflui. 

__ Fiindă-qud marele scrietori ultramontanit ai 'râ- 
dicată acesstă questiune a lui Oworiii, să ne permit- 

(1) Eecl. Roman. Liber finrmra.



— 419 — 

tă amicii sei de a le adressă accestă dilemmă: ot 
synodulă all șessele general ni'aii înțellessii episto- 
lele lui Onoriiă, ori le aă înţellessti. 

Dequă ellă nu le aă înţellessii, Biserica nu este 
infallibilă în fixațiunea sensului autoriloră, adequă, 
assupra fapteloră dogmatice, după quumă uă pretindu 
ultramontanii nostri. 

Dequd le ai înţellessii, Onorii ati fostii eretică, 
într'uă decisiune dogmatică, pronunțată în qualitatea 
sa de şefii alli Bisericei; de unde urmâdă qud papii 
nu sfântă infallibili. | 

Ultramontanii poti alege; deră ceaa-que sânti 
oblegaţi de a admitte, este quă alli şessele şi alli 
şeptele syn6de ecumenice, şi papii que atiii adheratii 
la dânsele, m'aii creduti de-locă în infallibilitatea pa- 
pală, fiindă-qud ei aiă condamnati qua eretică uă de- 
finiţiune solemnă a papei Onoriii. 

După que 'și-aii stabilită teoria sa a infallibili- 
tăței, D. de Maistre s'aii appucati de a respunde 

obiecţiuniloră que i se poteai face. (P. 171 și urm.) 
Eli mai ântâiui se legă de Bossuet; face con= 

tra episcopului de Meaux uni argumentii ad homi- 

mem, cu attâta mai mare siguranță cu guâtiă nu a- 

vei de a se teme de respunsii din partea marelui 

scrietori. i 
Bossuet, după D. de Maistre, saii declaratii pen- 

tru absolutismă în politică; ellă nu voiesce qua unii 

decreti regal să fiă suppusii la control; cu attâtii 

mai mare cuvânt trebuiă ellii s6 accorde unui de- 

cretă papal accelleași prerogative. Dequd decretulii 

papal nun sar occupă, quaşi decretele regali, dequâtii 

despre materii de ordine timpurală, D. de Maistre ar 

aves, dreptate contra lui Bossuet; derd din lipsa u- 

nei distincţiuni essenţiali, omulii de Statii savovanii 
aa



— 420 — 

n'aii arruncatii contra episcopului de Meaux dequâtă 
uă bullă (vessică) de săpuniă. 

Bossuet eră legitimistii, după quumi eră tâtă lu- 
mea în timpuli sei; elli învâță teoria absolutismului 
regal, nu ne împrotivimii întru aceâsta. Noi admit- 
temă chiarii, cu D. de Maistre, qud trebue în socie- 
tate uă putere supremă quare să judece în ultima in- 
stanță; fiă puterea accesta întruni rege, întruă adu- 
nare, întruni președinte, întruni tribunal, pugini im- 
portă.  Ori-quare ar fi teoria politică que uă adoptă 
quine-va, trebue totii-de-una să reviiă la uă putere 
quarea să judece foră appellă, altrăminte ordinea ar 
dispăr€ din societate. 

Accesta este accea putere în general quarea vine 
dela Domnegeii, în accestiă sens quă ea este legea 
essențială și fundamentală a societăţei, all quăreia 
autore este Domnedei. Evangelia nu înveţă altii dreptă 
divină ; deră din acceaa qud puterea supremă judecă 
fără appellii, trebue să conchirlă quine-va qud ea este 
infallibilă? Nu, nequi-de-quumii; ea este admissă qua 
uă necessitate socială, lumea se suppune sentințelorit 
selle, pentru binele general, deră acceste sentințe nu 
sântă infallibili nequi în ochii accelluia scă accellora 
quari le dai, nequi în ochii accellora quari i-se 
suppună. | 

Interessulii general quere qua elle să fiă încon- 
giurate de celle mai puternice garanţii; cec pentru 
que regalistii onesti, qua Bossuet, ati expusi cu zelit 
şi libertate datoriele regiloră; şi pentru que de asse- 
menea, în unele ţerre, sai căutată forme de guver- 
nămentă quari arii offeri mai multe garanţii dequâtii 
absolutismulă unuia singură. 

Derd din acceaa quă Bossuet sau pronunţată 
pentru forma de guvernământă timpural que erâ admis-
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să, în timpulă sei, în Francia, fără reclamaţiune, ur- 
mcdă dre qud ellă mar fi potutii, foră, inconsequinţă, 
so nu recunndscă absoluțismulă pontifical şi infallibi- 
litatea papei? 

Autoritatea în Biserică nu este nequi-quumă sup- 
pusă vicissitudiniloră guvernământeloră timpurali; ea, 
ai fostă stabilită de Iisus Christos. Nu este vorba 
deră dequâtă de a scf în que condițiuni au stabilită- 
uă ellă; uă dată acceste condițiuni recunnoscute, tre- 
bue admisă așșă quumi este. Der, Bossuet înţelle- 
geâ, după sânta Scriptură. şi tradiţiunea catolică, quă 
autoritatea religi6să rescde în episcopată; qud papa, 
cu t6tă ântâietatea sa, w'are dreptulă de a lucră de- 
quâtă conformă candnelori; qud autoritatea sa este 
subordonată unei legi quare vine dela uă autoritate 
superidră allei selle; eră elli oblegată de a pune u- 
niformitate între convicţiunile selle assupra autorită- 
ței religi6se și opiniunile selle politice? Noi nu uă 
credemii ; deră dequd ar fi făcutu-uă, nu credemă 
quă sfintemă temerarii dicâindă quă ellă mai currândă 
ar fi renunţată la opiniunile selle assupra absolutismu- 
lui regal dequâti la convicţiunile selle assupra auto- 
rităței ecelesiastice. 

Noi dicemi quă Bossuet nu erâ oblegată de a 
pune de accordii politica sa cu convicțiunile selle as- 

supra naturei autorităţei papali. Pentru-que? Pentru-quă 
nu pâte quine-va raţionă assupra puterei timpurali în 

accellaşi modă qua assupra autorităței spirituali. 
D. de Maistre, este addevăratii, affecţionedă ac- 

cestă paralogismă quare ai fostă surgintea cellori 
mai gravi errori alle selle. Bossuet eră uni altu-felii 
de logiciană dequâti illustrulă Savoyani; astu-felii au 

înțellessii elli quă trebuii să recunnâscă quine-va în 
” . , » [e 7 = 

puterea supremă uă autoritate suverană, fără a i-ac
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cordă infallibilitatea, der quă uă putere religiosă, a 
quăreia autoritate se întinde preste consciinţe, quarea 
trebue să regulede, nu numai actele exteriori qua pu- 
terea timpurală, deră şi gândurile, convicțiunile inti- 
me, nu poteă, există deguâtă investită cu uă înfalli- 
bilitate incontestabile, 

Scriptura şi tradiţiunea catolică neînvățându-lă 
nequi-quumii quă lisus Christos ar fi accordată papi- 
loră privilegiulii infallibilităţei, elli nu le potes, recun- 
n6sce uă autoritate absolută în Biserică. 

Famosulă argumentă allă D-lui de Maistre con- 
tra lui Bossuet nu este der forte îngreuiătorii pen- 
tru memoria marelui episcopi.  Precauţiunile oratori- 
ce que le iea scrietorulă nostru nu erait necessarie 
(p. 173); elle nu servescă dequâtii de a face cu to- 
tulii ridiculă pre accella quare nu sai sfiită de a se 
măsură cu unii genii qua episcopulă de Meaux şi de 
a se adressă cătră ellii, quași quândi elli ar fi tră- 
iti în timpul nostru şi ar fi putută întră în discu- 
siune, 

Bossuet voiesce qua papa să nu judece dequâtă 
după cauâne. 

„Accesta este, dice D. de Maistre, ză copillăriă 
făcută pentru a amusă urechiele copillăresci, s€ă pen- 
tru a calmă pre rebeli. (P. 174.) 

Pentru que? Pentru-quă, după D. de Maistre, ni- 
menea nu pote spune dâguo papa ai Judecată contra 
candneloră, nequi a 'lă-forța so le urmegde ? Accollea 
anume este questiunea; este, ori-que ar dice D. de 
Maistre, altu-que-va dequâtă Biserica nemulțănnită, 
tribunalile civilă să suveranulă timpural pentru a ju- 
decă pre papa, este addeverata Biserică, quarea 'şi- 
exercită autoritatea sa prin episcopii sei.
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Altă obiecţiune a lui Bossuet şia istoricului sei 
contra infallibilităței papali: D. de Bosset, quare ar 

fi făcuti, după D. de Maistre, storia lui Fenelon şi 

Panegyriculă lui Bossuet (contrariulă trebuiă să dică), 
D. de Bosset, dicemă noi, ai ammintitii, approbân- 

du-le, acceste cuvinte alle lui Bossuet: 

„După maximele gallicane, ud judecată a papei 

în materiă de credință nu pote fi publicată în Fran- 

cia, deguâtă dupo uă acceplațiune solemnă făcută în 
uă formă canonică, de archiepiscopii şi episcopii re- 

gatului, şi ca totul dberă. (P. 114.) 
D. de Maistre este cu totulă scandalisată de ac- 

ceste cuvinte. „Lotă-de-una enigme!“ dice-ellă. Noi 

nu vedemi de siguri nemica enigmatică în cuvintele 

que precedă; elle sântii de uă claritate quarea despe- 

ră pre toţi fabricatorii de opiniuni nou€ assupra ab- 
solutismului papal; qudqui în fine Bossuet, deşi aveă 

quâte-va errori que ţineaii mai multă de educaţiunea, 

şi de posiţiunea sa dequâti de uă consciinţă liberă 

şi independentă, aveă geniulă catolicii. Dequd elli 

ati pronunţatii assemenea cuvinte, toţi latinii le potti 

forte bine pronunţă după ellă şi dejucă astă-felă 

întreprinderile unui fanatismă ultramontană quare nu 

face nequi-uă difficultate de a violă chiară depositulii 

credinţei, quândii accâstă crimă pote fi util causei selle. 

D. de Maistre, pentru a respunde obiecțiunei lui 

Bossuet, presuppune quă episcopii nu sântă dequâtă 

organele necessarie que trebue so facă cunnosculă cre- 

dincioșiloră, decisiunea suveranului pontifice. Proposi- 

ţiunea, contradictoriă este acceaa quarea, este catolică; 

ori-que decisiune dogmatică nu trebue să vină dequâtii 

dela Biserică, prin: organuli episcopilori, quari sfinti, 

fiă-quare pentru diocesa sa, organele şi ecourile cre- 

dinţei constante şi universati.



S Dequă D. de Maistre ar fi fostă iniţiată în ad- 
devărata teologiă catolică, ar fi înțellessii pre Bos- 
suet, şi mar fi făcută din cuvintele marelui şi învă- 
țatului episcopi „nesque maxime învederată făcute 
pentru a aecoperi difficultăţile, pentru a turbură con- 
sciențele delicate, pentru a “face îndrăsneţi pre cei 
reti-intenționaţi.“. | | „7 

| Maximele lui Bossuet nu poti fi attari dequâtii 
pentru ignoranți şi fanatici, quari nu voiescii să vegă 
mântuire și siguranță dequâtii în servilismulă intelli- 
genței; dequâtiă întruni despotismă papal mai pro- 
priă de a arruncă ridiculută şi disprețulă assupra au- 
torităţei Bisericei dequâtă să „lege de causa sa pre 
Omenii de ânimă şi de inteligenţă. a 

D. de Maistre citâdă pre Fenelon, pre Pithou 
şi pre Fleury pentru a demonstră qud în materiă de 
evedinţă judecata papei este suverană. Ellă mai bine ar fi 
făcutii de ar fi citată pre Părinţii Bisericei quari nu recun- 
noscii nequi chiară pre papa, cu attâtă mai mare cuvânti, 
nu -attribuescă neqni-uă antoritate doctrinală, 

Fâuelon aveă naţiunile selle pentru a flattă pre 
papa şi a împedică pre adunarea sa provincială de a 
se occupă de affacerea Mazimeloră Sânţiloră. Cuvin- 
teie pre quari le citegdă D. de Maistre (p. 175) nu 
facii cunnoscută addeverata opiniune a archiepiscopu- 
lui de Cambrai assupra autorităței papei în materiă 
de credință. D. de Maistre ar fi potutii-uă găssi în 
tractatulii Du Souverain Pontife (Despre Suveranulii 
Pontifice), în quare Fenelon, fără a fi destullă de 
francii gallicanii, susţine cu tâte accestea, opiniuni 
contrarie opiniuniloră serietoriului nostru, 

Așşă dâră tără nequi-uă bună credință ai citată D. de Maistre în favârea sa pre F'enelon.
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Pithou şi Fleury affirmă qud puterea papei este 

quâte-uă-dată mai pre susii de datinele particularie al- 

le unovii Biserice. Deci, conchide D. de Maiste, Pi- 

thou și Fleury recunnosci suveranitatea papei în ma- 

teriă de credinţă. 

Quumii se găssesce accâstă consequinţă ? 

Pithou, Fleury, toţi gallicanii recunnoscii qud papa 

se pote pronunţă contra unui obiceiă qnare ar fi op- 

pusii unei legi generale, candneloră; quă 'lă-pste desfi- 

inţă, în qualitatea sa de organii allu Bisericei, însăr- 

cinată cu supraveghiărea universală. 

Pentru a conchide dela accestă autoritate de de- 

legațiune la uă autoritate suverană şi absolută, trebue 

să aibi totă pătrunderea D-lui de Maistre. Gallicanii 

cei mai deciși, qua Pithou, accordai pr€ multă pa- 

pei; dârd addevtrulă quere qua să nu -facă quine- 

va mai papisti dequâtă nu erati. 

Invăţatulă nostru scrietorii găssesce qud este que- 

va glumeţă qua parlamentele s0 'și-arrâge dreptuli de 

a controlă, preguumă şi episcopii decisiunile papali. 

(P. 177 şi urm.) 
Noi nu găsismii accollea altu-que-va glumeză de- 

quâtii orgoli6sa ignoranță a autorelui nostru. Ellu nu 

sciâ, după quâtiă se pare,. quă înainte de revoluţiunea 

din 89, Biserica şi Statului eraii attâtă de unite în- 

quâtii legile Bisericei deveniaă legi alle Statului; ellă 

nu sciă âncă que-va mai multi, se pare, quă parla- 

mentele eraii gardiane alle legilorii Statului și quă 

înregistrarea eră necessariă pentru qua ună lege dre- 

quare să devină lege a Statului. Quândi scie quine- 

va acceste lucruri nu găssesce cu addevărată nemica 

glumeță, în examenuli que făcea parlamentele deci- 

siuniloră ecclesiastice, papali sci episcopali. Accesta 

eră dreptului lori, înainte de a înregistra acceste de-
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cisiuni și de a le dă caracteriulii de legi alle Statu- 
lui, de a ved€ dequă elle nu conţineaă nemica con- 
trarii celloră-l-alte legi fundamentali ai quărora gar- 
diani erai. 

D. de Maistre este deră singurulii glameţă que 
'lii-pote quine-va întâlni în acedstă discusiune. 

IX 

In a doua carte a operei intitulată: Du Pape, 
D. Joseph de Maistre consideră pre papa în rapor- 
tulă seă cu suveranitățile timpurală. 

Astă-feli este doctrina pre quarea uă expune: 
Suveranitatea este necessariă în societate. Suve- 

ranitatea que trebue să fiă preferită, este absolutismulă. 
Europa, quare m'ati încetatii de a gravită cătră liber- 
tate, nu scie que voiesce. Asia şi Africa sfintii mal 
vesonabili dequâtă ea. In tâte epocele, „elle aiii 
dissii unui omu: ZÂ totă gue ei voi, și, quândă ne 
vomă supera, te vomă sugruma. . .*  Accestă dreptă 
publicii este scurtă și clară, deră nu pote quine-va 
consilii pre Europa de a "li-adoptă: în consequință, 
trebue să recurgă la unii altii megloci. Diversele ten- 
tative de constituţiune aiiii cădutii, chiară în Anglia. 
Aşșă derd nu este accollo remediulii contra excese- 
lori puterci: accestii remedii este în papalitate, insti- 
tuţiune divină quarea are dreptulă de a controlă acte- 
le celloriă-l-alte suveraniţăţi, și de a deslegă la tre- 
buință pre suppuşi de jurămintele de fidelitate que ei 
voră fi potutii face. Suveranităţile sânt de dreptă 
divină şi înfallibilă, deră se pâte întâmplă qua unii 
depositari allă suveranităței să fiă ună tyrannii. In 
accestii casă, trebue quine-va a se revoltă? Nu. Tie- 
bue să se împrotivescă? Da. Deră quumii să se îm- 
protivescă legalminte și foră turburare?  Adressându-
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se papei, quare ar av6 în mâni interessile omenirel 
şi quare ar depune pre tyrannă. Accestă depunere 
ar equivală cu mârtea sa şi par mai adduce turbu- 
rare în Stati. 

In aftoră de acestă intervenire a papei, nu este 
altii medlocii de resistenţă dequâti insurrectiunea: 
trebue drd să alcgă, fiindă-qnă rezistența este quâte- 
uă-dată necessariă între autoritatea superidră şi foră, 
limiţi a papei și insurrecţiune. 

Papa unu ar ave numai dreptulă de a resiste în 
casurile excepţionali în quari ellă ar trebui să depu- 
nă pre principi; ellă ar av6 âncă zeto alli sei con- 
tra tutori suveraniloră în ceasurile în quari ei “și-ară 

permitte acte contrarie legiloriă fundamentali alle Sta- 
tului, şi mai alessii contrarie religiunci. 

Attare este teoria desvoltată în primele patru ca- 

pitule alle cărţei a doua Du Pape. La finitulu ca- 
pitulului allă patrule, găssimă accesti passagiui, que 

merită de a fi copiati textual (p. 228): 
„Puterea pontifical& este, prin essență, cea mai 

pugină suppusă capricieloră politicei.  Accella quare 

uă exercitedă este que-va mai multii fotă-de-una bi- 
trână, celibatariă, şi preută, ceaa-que exclude celle nd- 
u&-deci şi ndu€ din sută errori și passiuni que tur- 

bură Statele. In fine, fiindă-qud elli este depărtată, 
fiind quă puterea sea este de uă altă natură dequâtii 

acceaa a suveranilorii timpurali şi findă-guo nu que- 

re negui-ud-dată nemica pentru dânsulă, va pot6 qui- 

ne-va să crdă destullă de legitimă qud dequd tote 

inconvenientele nu sfinti înlăturate, ceaa-que este im- 

possibile, ară remân6 cellă pugini attâtă de puţine 

pre quâtii este permissă de a uă speră.“ 

D. de Maistre face, în aceesti tabloi, unii por- 

tretii de fantasiă. Istoria ne spune dequd papii mailit
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querută negui-uă-dată newica pentru dânşii; dequă po- 
litica n'a fostă, pentru ună mare numără dintre dân- 
șii, ună mobilă mai putinte deguâtii religiunea și bi- 
nele Disericei; dequd mai mulţi papi ati fostă cu 
addevăratii celibatari, şi dequă passiunile lori ati 
fostii din contra ună subiecti de scandale şi de tur- 
burări pentru Biserică. Istoria ne spune âncă dequă 
bătrâneţea ordinariă a papiloră, în locă de a fi uă 
garanțiă de pace şi de nobilă independenţă, nai fostii 
pentru uă mulțime de ambiţioși unii medloci de ase 

“face stăpâni pre administaţiunea, pre guvernământulă 
Bisericei, de a se înavuţi traficândii cu totă que chre- 
stinismuli are mai sacru. “ 

La epoca în quare papii exerceaii în Occidinte 
înalta supremaţiă pre quarea D. de Maistre uă pri- 
Vesce qua cea mai tare garanțiă contra reului şi a 
tyranniei, curtea din Roma eră guvernămâutulă cellă 
mai despotieii şi cellu mai corruptă, 

Bărbaţii cei mai eminenţi din evulă medii ne atiă 
lăssatii în aecestă privință bune lămuriri. Să cetescă 
quine-va pre Petru Damian, pre Bernard, Vincent 
Ferrier, Clemengis, Gerson şi va ave elemente mai 
multi dequâtă sufficienţi pentru a appreţiă teoria D. 
J. de Maistre. Faptele sânti accollea quari 'i-daii 
desmințirea cea mai completă.  Speculaţiunile finan- 
ciarie alle curţei din Roma assupra beneficielori ec- 
clesiastice din tote Statele sântă de adjunsii prin el- 
le singure pentru a inflige nota de absurditate accestei 
teorie; quăqui scandalele finaneiarie, de quari se plân- 
ge lumea cu bună dreptate în dillele nâstre, nu aiiă 
ună caracteriii aşșă de înjositoră qua accellea alle 
funcționariloră curţei din Roma, quari speculaii nu nu- 
mai assupra buuurilori consacrate lui Domnedeii, de- 
Stinate, cea mai mare parte, cultului şi săracilorii, d€-
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rd âncă, prin reserve şi expectative, assupra morţei 
chiară a accellora quari le administraă. Pentru ac- 
cesti funcţionari, totulă eră marfă: legile celle mai 
sânte, funcțiunile, demnităţile, ordinile, Gnseşi myste- 
riele, totulii în fine în Biserică eră redussă în starea 

de meglocii de a av6 bani. Intrigele politice alle pa- 
piloră, mai alessii în seclulă allă XVI-le; desordini- 
le attâtoră papi, mai alessi în seclulă alli VIII-le, de- 
sordini egalate de nu întrecute de Alexandru allii VI-le, 
spunii în de adjunsii dâqus tronulă papal este la scu- 
telă de combinaţiunile politicei şi de passiunile celle 
mai degrădătârie. 

Quândi ai studiată quine-va istoria papalităţei, 
nu în apologii calculate, qui în Gnseşi monumentele, 
remâne îmmărmoriti de îndrăsndla şi de ignoranţa 
D-lui de Maistre, guândă citesce pagini qua acceaa 
pre quare ami citată-uă. 

Accestii scrietoră nu voiesce s6 respundă la ac- 

ceste fapte particularie; elli pretinde quă se înalță 
attâta de susi înquâtii nu le mai vede. „Din punctuliă 

în quare trebue quine-va s6 se înalțe, gice-elli (p. 

234), pentru a eoprinde totulă, nu mai vede nemica 

din ceaa-que vedeţi voi. Prin urmare, nu este med- 

locă de a vă respunde, afforă numai dequd nu voiţi 

s0 luaţi acesta drepti ună respunsă.“ 
Noi unu sfintemi nequi-de-quumii decisii spre ac- 

cesta. Este possibile qua D. de Maistre să se înalțe 

attâtă de susii înquâtă să nu mai vedă nemica. Mun- 

ţii prejudicieloră sântă pote qua munţii ordinari; vâr- 

falii loră e accoperită de nouri atiâtă de groșși în- 

quâtii acceia quari se urcă pre ei nu mai vădă ne- 

mica din ceaa-que este mai josii de dânşii. Noi pre- 

ferim s6 remânemă pre pământ pentru a vede cel- 

le-que s'aii petrecuti pre dânsulă şi a le-consideră în
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ammenuntele selle, quăqui noi sântemi pre prosaică 
pentru a crede quă uni totă nu este compusii deguâtii 
din detaliele selle, după quumă ună corpă nu este 
compusă dequâtii din părţile selle. Dequă lipsiţi pre 
uni corpii de fiă-quare din membrele selle, noi nu 
pr6 scimii quumă va pot6 quine-va în urmă a 'l-con- 
sideră întruni modii general. 

Observând papalitatea, în evuli medii, noi uă ve- 
demă abusândiă de autoritatea sa supremă pentru a râ- 
dică dificultăţi principilori que maveaii adesea altă 
greşşelă dequâti acceaa de a contestă acestă pree- 
minență que papii 'şi-attribuiau; uă vedemii împilândă 
poporele în diverse moduri disse spirituale; pun€ndii 
imposite enorme pre bunurile ecelesiastice din tote 

„părțile; arruncândă excommunicaţiuni, adequă dândii 
necinstei în accâstă lume și iadului în cea-l-altă, pre 
cei que voiaii s6 facă cea mai modestă opposiţiune 
proiectelorii selle, încălcărilorii selle; lucrândi pentru 
a domină lumea prin meglâce violente, prin Inquisi- 
țiunea, tortitrele selle, şi legislaţiunea sa excepțională, 
mai multă dequâti prin blândele legi alle Evangeliei, 
prin exemplulii virtuţilorii şi prin medlocele de per- 
suasiune. 

Acceste fapte sânt nenumărate, continue, în isto- 
via papalităței în evulă mediu; ele ni sânti attestate 
de scrietori gravi, pioşi, dintre quari mai mulți sântii 
onoraţi cu ună cultă publică în Biserica latină. 

A 'i-imagină qud se respunde la tâte acceste 
fapte dicândii quă se înalță pre susu pentru a le ve- 
dE, accâsta vrea să gică a 'și-bate joci de lectorii sei 
şi a pune la uă pante celle mai simple inspiraţiuni 
alle bunului simţi. 

Deră, cell puginiă avutu-ai D. de Maistre uă i- 
deă de ceaa-qne fâ suveranitatea papiloră în evulă
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mediu? Nu. Eli şi-uă înfăcișcdă qua pre uni drepiiă 
publică perfectă determinati şi în privința quăruia di- 
versele State eraii de accorâi. (P. 231.) Papii, după 
autorele nostru, nai pretinsă nequi-quumii a-totă-pu- 
tința timpurală, der5 numai uă supremaţiă assupra tu- 
torii principilorii și tutori Statelorii, quare suprema- 
țiă erâ, în ochii loră, uă consequință legitiniă a totii- 
putinţei loră spirituale. (P. 311.) 85 admittemă accestă 
principiii, deşi forte contestabile; urmegă 6re qua ac- 
cestă supremațiă să fi fosti „puterea alessă şi con- 
stiluită în evul medii pentru a face equilibriă suve- 
ranităței timpurali şi a uă face supportabilă Gmeni- 
lori ?* (P. 319.) Quândiă şi în que loci fâ ea con- 
stituită ? Nu se afflă în istoriă nequi-nă urmă despre 

accesti pretinsă drepti publică quare ar fi attribuită 

papei cutare sdii cutare prerogativă assupra timpura- 

lului. Toti que întâlnimă în istoriă, sfinti nesque in- 
treprinderi, nesque pretensiuni contra quărora suvera- 

nii și mai alessă regii Franciei toti-de-una aiă pro- 
testată. Mai mulţi suverani, este addevăratii, s'atiii 

declarată feudatari ai papilorii, spre a dă territoriului 

loră qua uă consacraţiune religisă şi a 'lii-garantă 

“contra veciniloră loră; papii ati exercitată drepturile 

de seniori feudali assupra accestorii feude; aii arrun- 

cati excommunicaţiuni contra accellora quari nu voiaii 

să respectede acceaa que ei priviaii qua uă parte din 

patrimoniului sântului Petru; deră dela acceste fapte 

excepţionali, nu se pote, fără abusii, conchide la unii 

drepti pubiică, la uă autoritate constituită, alessă, şi 

în general recunnoscută. Papii aăi pretinsă qud ailii 

accestă autoritate universală, deră ea nai fostii de- 

quâtă uă pretensiune, nu unii dreptii recunnoscutil. 
Qud actele loră în anumite împregiurări vorii fi fostii 

bune; quă intervenirea loră va fi fostii quâte-uă-dată
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utilă, întruă epocă în quare Europa eră împărțită în- 
tre mii de mici îyranni quari nu urmau dequâtă vo- 
ința scii passiunile lori în exerciţiul poterei lori; 
noi navemiă nequi-uă rațiune de a uă neg, uă ad- 
mittemă chiară fără difficultate, deră trebue să tragă 
quine-va de acei accâstă consegquință: qus stabilirea 
poterei lori în evulii mediă eră necessariaminte im- 
posibile să divină ? (P. 325.) Circumstanţele uă ex- 
plică din contra într'ună modă fârte satisfăcutori. In- 
tervenirea papiloriă în affacerile timpurală Sai născută - 
din fendalitate şi aă morită cu ea. 

Eră, în fundulă suffletelori, în decursulă evului 
medii, multă credință, chiară la cea mai mare parte 
din seniorii a quăroră purtare eră vrednică de doja- 
nă: accâstă credinţă nu ers luminată; ea erâ pre at- 
tâtă de puginii rezonată, deră şi pre attâtii de since- 
Tă quași acceaa a copilului. Eră deră natural qua 
caracteriulă sacerdotal să fiă respectată de accestă se- 
nioră, şi qua sacerdoțiuli, mai alessii în papa, quare 
eră cea mai înaltă a lui personificațiune, să aibă as- 
supra lori uă influență considerabilă ; şi pentru ac- 
c6sta seniorii cei mai slabi se puneaiă, ei şi Statele 
lorii, suptă appărarea sacerdoțiului, spre a înfrică, pre 
inimicii loră şi a împedicâ, întreprinderile lori. De ac- collea ai veniti drepturile de suzeranitate exercitate 
de episcopi şi de abbați (egumeni, stareci), şi drep- 
turile de refugiii recunnoscute unorii biserice. Drep- turile de suzeranitate alle papei n'aveai uă altă ori- 
gină; astă-felă cea maj mare parte dintre dânşii mai pretinsă sd le exercitege ăssupra Stateloră quari nu i-recunnoseusse de suzerani, Astii-felii Innocentiă allă INI-le recunnosceă formal quă Francia nu se recun- noscusse nequi-uă-dată vassalt a sântului scaună, şi Qu6 ea conservasse în accâstă privinţă tâtă libertatea
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sa. Se scie quumiă fâ tratată Bonifatiă all VIII-le 
quândiă pretinse să 'şi-întindă. suzeranitatea sa preste 
Francia... Cu quâtu legăturele feudali se rupseră, cu 
attâtii suzeranitatea papilori trebuiă să dispară; ceaa- 
que întraddevără sai şi întâmplată. In zadar affir- 
mară ei quă drepturile lori feudali erai uă conse- 
qQuinţă a autorităţei loră spirituali; nu se cred ne- 
mica de accestea, și astădi, nimenea mar îndrăsni să 
pretindă pre faciă quă trebue să se restabilescă ac- 
ceste drepturi; noi dicemii pre faciă, qudqui, în, se- 
cretii, este sigură qud spirite chimerice vistdă supre- 
maţia universală a papiloră, chiară în ordinea timpu- 
purală.  Accâsta este doctrina diarelori papiste quari 
vorbescii despre accâsta destullii de clară, mai alessii 
dela Szllabus quare ati consacrată accâstă doctrină. Unii 
scrietori papisti nu sfintă chiarii forte depărtaţi de a pro- 
clamă eretici pre cei que susţinii qud suzeranitatea 
papiloră în evulă medii sau născută din împregiu- 
rări; qud ea nu fâ de-locii znfversal; quă ea nu se 
exercită dequâti în Europa și preste uni miei nu- 

mări de State quari credusse qud trebue să se de- 

clare vassale alle sântului seaună; qud este impos- 

sibile de a se gândi astădi la restabilirea sa. 

Ori-que arii dice ultramontanii, nu este nimenea, 
de-locă oblegată de a crede qud papa va fi avută 

din dreptă divină, suzeranitatea timpurală, Istoria de- 

monstră qud ea ui avută uă origine umană; și D. 

de Maistre, quare uă proclamă dizină, este oblegatu 

de a conveni în accellași timpii qud ea se născă, în 

evulă mediu, din forța lucruriloră. (P. 331.) Adde- 
verulă %-aă smulsii accâstă contradicţiune. 

Dequd eredemi pre D. de Maistre, intervenirea, 
papilorii în affacerile timpurali ar fi avuti resultate 
prodigidse pentru binele societăței, și acceste resultate
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ară fi fostii obținute prin megloculii excommunicațiu- 
niloră. “In accellași timpă, ellă recunnâsce qud ex- 
communicațiunile nu eraă urmate de ordinarii dequâti 
de puginii effectă. S5 citămi (P. 328); 

„Quari erai resultatele acestori mari judecăți 
(excommunieaţiunile)? Suveranul înţellegeă de cu- 
veti scă azea aerulă de a înţellege; ellă se abţi- 
neă, pentru momentă, dela unii resbellă criminal; 'şi- 
lăpădaă posadnica, pentru formă; une-ori en tote ac- 
cestea femeia 'și-reluad, drepturile selle; puteri amice, 
pers6ne importanți și moderate se puneati la medlocii; 
și papa, la rOndulă seii, dâqud fussesse scu pre se- 
verii scă pre grăbiti, pleca urechia la remustrările 
înțelepeiunei.“ 

Que-va mai multă autorele nostru susține qud 
supremația papilorii nu saă exercitată dequâtă cu pri- 
vire la trei obiecte: santitatea căsătorieloră, mânţine- 
rea legilorii eeclesiastice şi a moraliloriă sacerdotali 
și libertatea Italiei. (P. 266 şi urm.) 

Quumii uă autoritate, allă quăreia exereițiă aă 
ai fostii, de uă parte circumserissă cu privire la trei 
obiecte, şi de alta, aă avută așșă de pugine resulta- 
te, aii potuti să producă în societatea întregă binele 
que '“i-attribue D. J. de Maistre? Istoria și adderăruliă 
i-smulgii âncă și aceeste mărturiză quari distrugă ra- 
dical teoria sa. 

Noi mavemii trebuinţă de a trece în revistă, cu 
autorele faptele que probedă quă papii aăă depusă 
suverani; qud chiară mai mulți suverani ati adhe- 
rată la invențiunea papiloră în affacerile timpurali. 
Nimenea nu nâgă quă ai fostă așșă; totă lumea re- 
cunndsce quă unii suverani salii declarată feudatari ai 
papiloră, şi ati eontractată câtră ej datorii de vas- 
salitate; deră, âncă uă-dată, tote accestea nu probedă
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tuităi ; nu probedă mai alessti qud intervenirea ponti- 
ficală, în affacerile timpurali, ar fi de origine divină 
şi uă consegquinţă directă si indirectă a unei auturi- 
tăţi spirituale quare ea Gnsăși este uă usurpaţiune. 

Fostu-aii intervenirea papiloră uă surginte de tur- 
burări și de resbelle, mai alessii în Italia şi în Ger- 
mania? "Toţi istoricii uă spună, chiari Părintele Ma- 
imbourg, chiară Muratori; dâră D. J. de Maistre de- 
clară, cu accellii tonă de modestiă que i-li-cunnd- 
scemii, şi decide quă Părintele Maimbourg, înţelleptii 
în collo, este nebunii assupra accestei questiuni (p. 
370); quă Muratori, deși fârte imparțial, au fostii di- 
distrată, quândă ai văduti, în Guelfi, pre catolici sei 
partinitori ai papalităței. (P. 373.) Quâti despre D. 
de Maistre, elli se proclamă singură de bună ere- 

dinţă şi singură instruită în istoria evului mediă; elliă 

affirmă qud papii, ammestecându-se în affacerile tim- 

purali, n'aăă causată celli mai micii reii, și n'atiii fă- 
cută degquâtii bine. Intre toţi istoricii quari spună con- 

trariulă, şi D. J. de Maistre, este quine-va liberă de 
a alege. 

Cu tote accestea, scrietorulă nostru voiesce să 

recunnâscă qud cutare papă în particulariă aii potutiă 

ave greșșele. (P. 376.) Este cu addevăratii uă ferici- 
re qud luptătoriulă puterei timpurale consimte a face 

aceâstă mărturire. 

Noi nu ne ami legati, in accestă combatere a 

cărței a doua Du pape, dequâtii de principie. Acceste 

principie sântă false, contradictorii, sprijinite pre fapte 

erronate.  Autorele nu are chiari principie fixe; ellu 

se avântă, cu uă gravitate neturburată, prin tote que- 

stiunile, curmă, decide, affirmă, fără a și-dă ostenla 

de a probă şi de a concilii cutare din asserțiunile 
” ds
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selle cu cutare alta que uă contradice; elli distribne 
lauda şi blamulă Gmeniloră cellori mai gravi, foră a 
binevoi s0 de€ comptă de motivele judecăţilori selle; 

dequă -adduce quine-va înainte uni passagiii din E- 

vangeliă contra puterei timpurale a papilor, aecâsta 

este, gice-ellii, ună locă commună, şi trece.  Degud 
ună istoricii gravii emitte uă opinitine eontrariă accelleia 
pre quarea elli uă patron€dă, aceesta este unii impii, ună 
inimică allu Bisericei, ună nebuni, ună ignorante. 

Astă-felii sfântă procedările D-lui J. de Maistre; 
ellă se crede tare pentru-qud nu se îndouesce de ne- 
mica; ellă nequi nu crede chiară qud va îndrăsni vre 
uă dată quine-va să 'i-controlede asserţiunile selle; 'și- 
întypuesece qud dogmatismulă sei va împune ideele 
selle. Ellă nu sau înșellată assupra aceestui din u- 
mă puneti, în ceaa-que privesce se6la ultramontană 
quarea "i-ai alessă- de oraculii și de profeti allă sei; 
deră accâstă sedlă nu va reeșși a ne convinge qud 
D. de Maistre va fi fosti altu-que-va deguâtă unii z/- 
luminată, qvare ai luatii ideele selle drepti doctrina 
catolică, şi alle guărui teorii nu potă susțin€ exame- 
nulă unui omă seriosi şi instruită, 

7 

A 
-Ăe 

A treia carte a operei D-lui J. de Maistre este 
consacrată papei, considerată în raportulă seă cu ci- 
vilisațiunea şi fericirea popâreloră.  Dela primele li- 
ni, autorele înserie unuli din celle mai. stranie pa- 
radoxuri que şi-a permissiă, ceaa-que nu vrea să di- 
că qnd nu este nemica, quăqui noi amii notatii dejă 
de aecestea destullu de extraordinarie: „Bine-faeerile 
christianismului, dice elli, sântă accellea alle papi- 
loră, christianismulă neavând acțiune ezxteridre dequâtă 
printr'ensiă (p. 402).
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Asti-feli, quândă scaunulă Romei n'aii fostă oc- 

cupată dequâti de papi scandaloși, spre exemplu în 

seclulă allă VIII-le; quândă, qua în allă XV-le și 

allă XVI-le, ellii nu numără de-loci, printre cei que 

"ă-aiii oceupută, dequâtii ambiţioşi şi intriganţi, ehre- 

stinismulii waveă acțiune exteridră dequâtă prin nes- 
que Gmeni quari 'i-disprețiai pre faciă preceptele! 
Astă-felă, geniele ehrestine quari aăii exercitată as- 

supra lumei acțiunea cea mai salutară, sânţii quari 

auă edificatu-uă cu virtuțile loră eroice, învățații teo- 

logi quari ati investită addevărurile chrestine cu cel- 

le mai vii elarități, martyrii quari şi-aiiii vărsată sân- 
gele lori pentr Evangeliă, tâte accestea nequi-uă-da- 

dată w'atiă trebuitii să fiă socotite dreptii acțiunea ex- 
teriără a chrestinismuluă, fiindă-guo naăă acţiune ex- 

teridră deguâtă prin papi?! 

S5 nu ne oprimă mai multă timpă înaintea ac- 

cestei errori blasfematorie quarea resumme totă înflu- 

enţa socială a unei religiuni divine într'ană onă sup- 

pusii, qua ori-que altă omii, miserielorii, passiuniloriă, 

inelinaţiuniloră perverse, ignoranței! Trebue qua iu- 

bivea de paradoxii să fiă prâ forte, pentru qua unii 

omii dotatii cu simţii să lasse qua să 6ssă din penna 

sa frasa que am citată! 

Desvoltându-și errorea, D. de Maistre attribuesce 

papei missiunile catolice, singurele, gice ellă, quari. 

aiiii ună resultatii pentru propagarea luminei evan- 

elice.  Missionarii Bisericelorii separate și quari nu 

sântă uniți cu papa „s6mănă, dice ellă, cu accelle a- 

nimali pre quază artea le instruesce sd âmble în d6u& 

picidre şi să contrafacă unele attitudini omenesci.“ Ac- 

cesti câni savanți potă quâte-uă-dată să se facă ad- 

mirați, derd se vede quă într'ânşii „totulii este for- 

țată şi quă nu queră de quâtii de a recăde€ pre celle 

patru picidre alle lori.
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„D. de Maistre credeă fără îndouielă qu5 are 
multă spirită făcândiă aceâstă comparaţiune necuviin- 
ci0să; quâtu despre NOI, ni se pare quă ună addevt- 
rată chrestină nu 'şi-permitte nequi-uă-dată de a com- 
pară cu uni câne pre uă ființă dotată de Domnegei 
cu intelligență, pentru quare Christos ai murită; âu- 
că și mai puţină pre ună omă quare crede în Iisus 
Christos, quare aii fostă încorporată la Iisus Christos 
prin boteză; pre unii omi quare, credândii în fundulă 
consciinţei selle quă possede addevăruliă chrestină, pă- 
răsesce țerra sa pentru a merge sd iniţiede în cun- noscința Evangeliei pre nesque Gmeni quari âncă sedă 
în umbra morpeă, 

Noi convenimii voiosii a admitte, cu D. de Mai- 
stre, quă missionarii protestanți m'aiiiă obținută nequi- nă-dată multe resultate; drd missionarii catolici ob- ținutu-aăii mai multe? S5 “Şi-arrunce quine-va ochii 
preste ţinuturile evangelisate de attâtea secule, preste China, Jăponia, şi se va convinge despre puginulă 
Successi allii missionarilori romani. Quumi aii de- deveniti America, în parte chrestină? Pentru-quă uă populaţiune curopeană aă înlocuită accollo' pre indi- geni, despoiaţi, măcellăriţi scă isgoniţi în ţinuturile sel- batice, unde ci sântă âncă Şi accumii cu obiceiurile lori, cu moralile și religiunile lori. De que folosi este să se dissimulede addevărulă, quândă nesque fapte attâtii. de bătătore la ochi sfântă de fagiă pen- tru a "liă-attestă? 

D. de Maistre w'aă spusii deră addevăruli, quândiă ai pretins quă missiunile romane ati fostă fecun- de. Și quândii elle arii fi fostă așșă, trebui-va să ă- attribuimi papei resultatele ? Da, dice, D. de Maistre, qudqui „Biserica are singură ondrea, puterea şi drep- tulă missiuniloră: şi foră suveranulă pontifice, nu: este de-lociă Biserică (p. 419)
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Pân5 unde pâte merge oxhirea Gmeniloră de 
partită! 

Iiecă întru accâsta încă uă probă: 

„Aă nu suveranulă pontifice ai civilisată Euro- 

pa, şi ai creatii accestă spirită general, accestiă genii 

frățescii que ne distinge?“ Mai ântâiii sântemii noi 

distinşi în Europa prin spiritulă nostru general, prin 

geniul nostru frățescă ? D. de Maistre nu uă crede 

fiindă-qud cartea sa Du Pape unu este qua să dicemă 

aşșă alta dequâtii uă critică fără măsură a opiniuni- 

loră que facii mai inultă vâlvă în Europa, și pre quari 

ellă le consideră qua destructive a totă armonia so- 

cială& şi a totă pacea. Dequd noi nu possedemi nequi 

spiritulă generat nequi geniulă frăfescă, quumă dre 

lu-voră fi produssă papii? Şi dequă armonia, accor- 
duli, fraternitatea evangelică ari domni printre noi 

cu atfâta putere cu quâti vedemă qud domnescii dis- 

cordia, diversitatea de opiniuni și urra, pre que probe 

sar întemeiă D. de Maistre pentru a stabili quă uă 

așşă de fericită situațiane este opera papalităţei ? Pa- 

pii din seculele allă IV-le și allă V-le aiiă trămissi 

apostoli la poporele barbare; ei aăă trămissi pre ie- 

suiți în America, în China și în Indie (419 penă la 

421). D. de Maistre conchide de accollea qud ei aiiii 

civilisată Europa şi Wadi inspirati spiritulă general 

şi geniulă frăţesciă, que ne disting, 

Papi în seculele allă IV-le şi allă V-le! Iesuiţii 

civilisatori! Attari enormităţi nu se combati. 

Dâquă D. de Maistre sar fi mulțănnită dea di- 

ce qud mai mulți episcopi de ai Romei, în decursul 

primeloriă secule aăiă lucrată pentru respândirea lu- 

minelorii Evangeliei; qu6, adjutaţi de alți sânţi epi- 

scopi şi preuţi zeloși, ei aiiii luptată contra principie- 

loră abrutisătâre alle păgânismului, şi ai căutată a
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respândi în lume salutariele înv&ţăminte alle Evange- 
iei, noi pamă fi avută dequâtii să applaudămii uă o- opiniune attâtă de justă; dâră a se appucă quine-va s0 attribuâscă papiloriă, adequă episcopilorii Romei din evulă mediă şi iesuiţilori opere attâtă de mărețe, ac- cesta însemnâdă a 'şi-bate-jocii de lectorii sei cu at- tâtă mai multă îndrăsnelă cu quâtii resultatele pre- conisate nequi-uă-dată naut existată. 

Dâqud amii crede pre D. de Maistre, papii aiiii fostă nu numai singurii propagatori ai Evangeliei, d€- TO și unicii appărători ai libertăjei civile a Gmenilovă, Prin libertatea civilă, D. de Maistre înţellege scutirea, de sclaviă. | | 
Omulă este născută sclavii (p. 426), după filoso- ful nostru; lăssată de sine, ellă este pre re pentru a fi liberă (p. 427); pretutindenea pre unde liberta- tea civilă este generală, ori-que guvernământiă -este impossibil (ibid.). De accollea vine qub sclazia ai fostă siarea naturală a unei forte mare părți a genului u- manti până la stabilirea christianismului. Bunul simță universal simţi necessitatea accestei ordine de lu- eruri (ibid.). Lucaniă a formulată uă maximă forte ju- stă, quândiă ai dissu qu6 „genulă umană este făcută pentru quâţi-va Gmeni (bid.)“ „Deră în fine, adauge D. de Maistre, legea divină appără pre pământiă: nu- mai-dequâtă ea se făcâ stâpână. preste ânima omului şi "li-scâmbâ astu-telu înquâti să exeite admirațiunea eternă a ori-quărui addevtrată observatoră (p. 429), Noi nu voimă negreșșită să negămii influența chrestinismului assupra ânimei omului, și prin urma- re, în societate; dâr D. de Maistre cade în errdrea cea mai nesusțiibilă, quândă pretinde qud Evangelia ai dată omului uă natură deosebită de acceaa pre Quarea uă aveă elli mai înainte. Omuli este, dela
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venirea chrestinismului, acceaa-que eră mai înainte, 
Toti-de-una prineipiele nedestructibili alle justiţiei ati 
fostă în fundului consciinţei selle. Evaugelia m'aă fostă 
dequâtii desvoltarea “accestorii principie și a moralei 
eterne pre quarea l)omnedeii ai înscrissu-uă în âni- 
ma omului, qua pre pâtra din Sinai, şi în parabolele 
evangelice; quă omulii aii avutii mai multă adjutoriii 
pentru a uă observă dela predicarea lui Iisus Chri- 
stos, qud seva evangelică ai fecundată ânima sa forte 

multi timpă sterpă pentru bine, noi uă admittemiă; 

drd dicemi în accellaşi timpii qud vrea s6 dică a 

r&stornă t6te principiele a ne dă quine-va qua starea, 

naturală a omului înainte de Evangeliă, acceaa-que 

Evangelia ai condamnată qua uă crimă. | 
Biserica ai combătuti sclavia mai alessii propa- 

gândii dragostea, noi uă credemii; deră Biserica nu e 

papa, ori-que ar dice D. de Maistre, și noi nu vomii 

consimți nequi-uă-dată de a attribui papcă ceaa-que 

apparține Bisericei.  Papii ai făcutii sclavi și vori 

încă s6 mai facă pre fiă-quare di, qudqui ei voiesci 

să dominede nu-numai preste. corpuri qui și preste 

sufflete; dâră nequi-uă-dată ei n'aăi liberatii de sclaviă, 
Biserica, propazândiă principiele evangelice, ai 

făcută lumei ună bine immensă; accesta este unii fapti 

pre quare nimenea nu 'lă-ndgă. Accestii bine ar fi 

fosti şi mai mare încă dequd papi, episcopi, preuți, 

mai multi păgâni dequâtă chrestini, n'ară fi împedi- 

cată acţiunea sa binefăcutoriă ; deră trebue quine-va 

să dică qud trebuesce lumei, s6i unii principiă di- 

vină identificată în papa, sci sclavia? „Guvernămân- 

tul singurii, dice D. de Maistre, nu pote guvernă. 

Ellă are deră trebuință qua de ună ministru indis- 

pensabile, s6ă de sclaviă quare miciişoregă numerulii 

vointelorii Imcrătâre în Statii, scii de forţa divină qua-
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re, printrunii felu de grejă spirituală, distruge aspri- 
mea naturalE a accestoră voințe, și le pune în stare 
de a lucră împreună fără a se vâttămă, (p. 482).% 
Astă-felii, ori-que guvernământă nu este possibil de- 
quâtă prin destrucțiunea voinţei umane. Fără voință, 
que este în omenire? machini, automaţi. Pentru D. 
de Maistre, ori-que guvernământă nu este dâră de- 
quâti unii agentă que imprime impulsiune machinei. 
dequă uni rotagiti derangeadă scă împedică jocului 
machinei, trebue să "lii-scoţi; de accollea acceste fru- 
mâse teorii assupra sclaviei şi a gâdelui, que nu potiă 
fi înlocuite dequâti prin papa, quăruia D. de Maistre 
i-aecordă însemnatulă privilegii de a fi aginte divină 
pentru a distruge voințele şi a le pune în stare dea 
lucra împreună foră a se vettema. De uă-miiă-opti 
sute anni, accesti aginte funeţiontgă, fiindă-qud D. de 
Maistre, qua toţi papistii, facă să înecpă papalitatea 
dela sântulă Petru. Der, istoria tutori poporelorii, 
discusiunile lori, revoluţiunile loră religi6se, luptele 
loră sângerâse, în quari papii luară attâta parte, spună 
în destullă de tare quă teoria D-lui de Maistre nu e- 
ste dequâti unii de creiură bolnavii, que iea chime- 
rele drepti realităţi. 

Christianismulă este unii principii de pace şi de 
armoniă între voințe și intelligenţe. Deră pâte quine- 
va rezonabil să dică, întruni modă absolută, quă Bi- 
serica quare represintă şi conservă principiele chresti- 
nismului este fotă una cu papa (p. 432)? Pâte qui- 
ne-va să dică rezonabil quă chrestinismulti quare exer- 
cit€gă influența sa binefăcutoriă prin mii de medlâce, 
nare deqnâti unulă „putere nullă de îndată que nu 
este concentrată într”'uă mână unică quare să uă exer- 
citede şi să uă facă să valorege (p. 434)?« Quă ehre- 
stinismulă mare eistenţă, acţiune, putere, considera-
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iune, nume chiavă, dequâti prin papa (6bid)? Qud 
„fără papa nu este addevăratii christianismi, opera- 

tor, putinte, convertitorii, regenerătorii, cuqueritorii, 

perfectilisător (p. 435)2« 
lecă cu tâte accestea ccaa-que affirmă D. de 

Maistre.  Astiă-feli, pentru dânsulă, nu mai este dis- 

tincţiune între cleră şi Biserică, între Biserică şi ehri- 

stianismii, între christianismă şi papa.  Domnedei în 

ceri, papa pre pământi; și unulu şi altulă exercitândii 
acceaași putere pentru guvernământulii turmei umane; 

attare este teoria pre quare ne uă dă ellă qua ad- 

deveră. 

Şi accestă addeveri este accella que se înveţă 
astădi official de scaunul romani! 

Noi nu vomii urmă pre D. de Maistre în cerce- 
tările selle assupra înfrânărei sacerdotale, așșă quumă 

uă înţellegeai poporele și filosofii antiguităţei. Accesta 
ne ar depărtă de subiectulii nostru, quare este de a 

considerâ, cu autorele nostru, pre papa în raportulă 

seă cu civilisafiunea și fericirea popbreloră. 
D. J. de Maistre au făcută studiulii seii în tra- 

dițiunile antique, pentru a stabili qud legea înfi€nă- 

rei aă fostă privită, din tote timpurile, qua ună med- 

locii civilisatoră. Ellă vine în urmă la papa şi pre- 

tinde quă natura ar fi pre forte pentru a fi învinsă 

de legea divină; ea war pot6 fi învinsă, adauge ellii, 

dequâtii prin a-totă-puternicia înflezibile a suverani- 

loră, pontifică (p. 468, 469). 

Astă-felă suveranii pontifici possedii, după D. J. 

de Maistre, a-toti-puternicia assupra naturei umane ; 

ei potii să uă învingă, şi ai assupra ei uă influen- 

ță mai puternică dequâtă 6nsăși legea divină.  Asti- 

felu Domnegeii are trebuinţă de a-totă-putința suve- 

ranilor pontifică pentru a face să se observe legea
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sa; cuvântul seii, prin urmare, nu pote avd effectă 
dequâtă dâquă suveranii pontifici binevoiescii sd %- 
viiă în adjutorii. Scriptura sântă ne învâță qud legea 
divină este guare convertesce suffletele ; qu6 Domne- 
deii singură pote scâmbă, pote ammelioră natura; qus, 

singură e/lă dă înfrânarea; dâr5 D. JI. de Maistre e- 
ste plină de uni attâtă de viăă entusiasmii pentru pa- 
pa, înquâtă Domnedei şi cuvântului seii nu sântă ne- 
mica, în presența accelluia a quărui putere şi gloriă 
ati întreprinsă ellă de a le cântă. 

Ar fi potută crede quine-va qud ună omă reli- 
giosi, quăd uni serietoră, exaltată de ultramontonii 
nostri qua primulă filosofă ehrestină, sar fi potuti 
lăssă sd cadă prin prejudiciele selle în nesque enor- 
mități atâtii de impie? 

Legea celibatului se datoresce principaliminte lui 
Gregorii atlă VIIL-le și successorilorii sei pre scau- 
nulă Romei, noi nu uă contestămii ; dâră trebue să se 
conchidă de acei quă papii sântă guari ară fi asse- 
datii sacerdoțiulă pre base neclătibily 2 (P. 469.) At- 
tunci chiară quândă legea celibatului ar fi attâtă de 
utilă pre quâti se dice, ea totuşi nu ar constitui sa- 
cerdoțiulă, quarele n'are şi nu -pâte av€ altă basă de- 
quâtă instituțiunea divină. Exalte quine-va 'quâti va 
voi uă lege ecelesiastică, nu va fi nequi-uă dată per- missă de a uă dă qua basa unei ordini. (tagme) que 
'Şi-are Surgintea sa în cuvântuli Omului- Domnedeiă, 
și qua absolută necessariă pentru exerciţiulă christi- 
anismului. 

Nequi-uă-dată celibatulă mai fostă impusă preu- 
țiloră, în Bisericele orientali; cu -tâte accestea sacer- doţiuli şi instituţiunile chrestine nu există accollo ? D. de Maistre, appărândi legea celibatulni, ai exa- gerată deră assupra accestui puneti, quași assupra tu-
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turorii celloriă-l-alte. Ell exagercdă âncă şi în pa- 
rallelulii sei între preutulă catolicii şi ministrii cel- 

lorii-l-alte culte. Noi nu voimă nequi-quumi să înjo- 

simi pre preutulii romani, deră nu trebue să 'lă-exal- 

tede guine-va în detrimentul cellorii-l alți, dequd vo- 
iesce sd merite dre-quare încredere; nu trebue mai a- 

lessii sd facă din cleră uni tablou de fantastă. Sfântă 

multe umbre în accestii tabloii; trebue să uă mărtu- 

rimă pre fagiă, dequă voiesce quine-va qua publicul 

sd admire trăssurile de virtute que trebuesciă exaltate. 

Terminândă paragrafulă sei assupra celibatului, 

D. de Maistre revine assupra errorei que ai emissu- 
uă mai susii, qu6, prin accestă lege, papii trebue so 

fiă considerați qua addeveraţii institutori aă sacerdo- 

fiului! Ella declară quă dequă nu adoptă quine-va, 

accestă conelusiune, nu este judecătoră competinte. 
Este quine-va cellă pugini teologi exactă affir- 

mândă quă opiniunea D-lui J. de Maistre este uă e- 

resiă quare attacă essența Gnsăși au sacerdoţiului. 

Que-va mai multi, probegdă quă scie istoria di- 

cândă gquă celibatuli n'aii fostă practicată deguâtă 

prin excepțiune în Biserica romană; qud legea qua- 

vea lu-impune ai servitii prin urmare mai multă im- 

moralitatea dequâti civilisaţiunea. 

După questiunea celibatului, D. J. de Maistre 

tratedă pre acceaa a instituțiunei monarehiei europe- 

ne. Papii, dice-ellă, sântă cei-que ati iustituifă ac- 

cestă monarchiă; ei aăii fostii surgintea suveranătăţei 

(p. 514), şi prin aceeaa ei aiiii grăbită civilisațiunea 

popâreloră. In urmarea acţiunei Bisericei, adequo a 

suveranului pontifice (p. 505), se operâ în Europa uă 

asti-felu de transformaţiune a suveranităței, înqnâtiă 

tâte ânimele catolice proclamară uă constituţiune qua- 

re pâte fi astă-felu resummată: „Regii abdică puterea
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de a judecă prin ei-ânşişi, şi poporele, în scâmbii, de- 
clară pre regi infallibili şi inviolabili.“ (P. 515 şi 
516.) „Astă-feli este legea fundamentală a monarchi- 
ei europeane, adauge autorele nostru, și accâsta este 
opera papiloră.“ 

La que epocă abdicară regii puterea de a jude- 
că prin ei-6nşişi? Autorele nostru nu ai spusil-uă. 
Noi credemi qud ellă aă avută intențiunea de a vorbi 
de evulă medii, quâudă papii exercitară uă prepon- 
deranță mai mare în societate; deră, la accestă epo- 
că, regii judecai ei înşişi, şi tocmai în timpurile mo- 
derne, quândă acţiunea pontifical fă apprâpe annul- 
lată, regii delegară magistraţiloră puterea, judiciariă 

"que 'şi-attribuisse. 

La que epocă aiiii declaratii poprele pre regi 
înfalkbili şi imviolabili? Revoluţiunile și resbellele, de 
quari nequi ună seculi nu fâ scăpatii, nu attestă elle 
qud D. J. de Maistre nai pusă deguâtii principie de 
fantasiă în ceaa-que numesce legea fundamentale, scă 
charta monarehiei europene. Ati fosti în tâte timpu- 
rile uă mare diversitate de opiniuni assupra naturei 
suveranităţei. Popdrele Europei n'aă avută nequi-uă- 
dată nequi accelleaşi idei nequi accelleaşi instituțiuni. 
Pretinsa monarehiă, europeană nu este dequâtiă ună 
visă allii filosofului nostru. 

Impingândi mai departe fantasiele selle, D. de 
Maistre vede, chiară în timpul sei, quare este allă 
nostru, influenţa sântului scauniă mânţin6udi equili- 
briulă monarchieă europene, dândă, prin accestă equi- 
briă  miraculosă  (p, 518): prineipiloră puterea fără 
îyranniă, şi popdrelori libertatea fără licenţă; ellă nu 
vede, la popârele separate de sântulă seauni dequâtă revolta contra principilorii sei sclavia popârelorii.
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Noi nu scimii dequă lectorii nostri vădu tote ac- 

cestea în luropa.  Quâtii despre noi, noi nu vedemă 

absolutii nemica din tote accellea a quărori existență 
uă attestă D. de Maistre. Nu vedemii nequi-ună în- 

conveniinte quare să li-facă să dică quă domniele re- 

giloră catolici sfintii mai lunge dequâtii aecellea alle 

regilorii eretici, şi qud Russia este deffectudsă. Noi 
nu potemii urmă pre D. de Maistre prin digressiuni- 

le selle; ne ținemi în subiectulă principal. 

Terminândă a treia carte a sa Du Pape, autore- 

le nostru attribuesce papilori singuri resultatele cru- 

ciatelorii. Papii atiii îndemnată la acceste expediţiuni 

îndreptate mai multi contra chrestiniloră orientali de- 

quâtiă contra 'Tureilori, accesta este uni faptă incon- 

testabil. Bi ati cercati să profite de dânsele pentru 

a întinde puterea lori, acedsta âncd este addevtratii. 

Produssi-aii acceste expedițiuni resultate de quari 

papii și Latinii sd pâtă fi mândri? noi ne permittemii 
de a ne îndoui. Dequd ultramontanii voră absolutii 

qua acceste resultate să fiă datorite papilorii, potă să 

“să-permittă accâstă fantasiă; noi consimţimă. D. J. 

de Maistre resume errorile selle affirmândiă din noilii 

qu5 christianismulă ai fundată monarehia europeană, 

şi quă, fără papa, nu este christianismii; qud accestă 

instituţiune divină “şi-perde puterea sa, caracterialii 

se divină (p. 549 şi urm.), forța sa convertitâre; qud 

christianismulii fără papa „nu este mai multă deguâtii 

ună sstemă, uă credință omenâscă, incapabile de a 

intră în ânime şi de a le modifică pentru a face pre 

omiă susceptibil de ună mai înaltă gradu de sciinţă, 

de morală şi de civilisaţiune;“ quă „greşgelele papi- 

loră saiiti întorsă, în general, în profituli Gmeniloră;“ 

qud ei aiiii fosti „institutorii, tutorii și addeveratele 

genie constituanți alle Eurepei;„ qu6 monarehia pa-
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pal€ este „cea mai bună (blândă, dulce), cea mai pa- 
cifică și cea mai morală din tâte monarchiele.“ 

Que pagubă quă ea nu mai existe astădi și quă 
Ttalianii auă fostă attâta de ingrați pentru a uă di- 
struge! 

După acceste asserţiuni, D. de Maistre declară 
quă protestedă contra ori-quărui felii de exageraţiu- 
ne (555).* Ell protestedă attunci contra cărţei selle 
întrege, quarea nu este dequâtii vă exagerațiune con- 
tinuă şi uă grămadă de errorile celle mai monstrudse. 

AI. 

Eceă-ne adjunşi la a patra şi ultima carte Du 
Pape. D. de Maistre tratedă într'6nsa „despre papa 
în raportulă sei cu Bisericele numite schismatice.“ 

Tote -acceste Biserice se înţellegii în re&cela loră 
pentru curtea din Roma, deşi differă, între elle în 
punctele celle mai essenţiali. 

Tote Bisericele numite schismatice sântă pro- 
Zestante în accesti sensi qud elle protestedă contra 
sântului-scaunii, centrală addevărului (C. 1-iă). 

Dequd Biserica grâcă ati conservat depositulii 
credinței în întregimea sa, accâsta vine din acceaa 
Qu0 ea este „ună corpă înghiăgiată allă guărui fondă 
ai conservatii formele... De îndată, que vântuli scien- 
ței, quare este caldă, va începe a suflă, se va în- 
tâmplă ceaa-que trebue s5 se întâmple - după legile 
naturei: formele antique se vorii disolve, şi nu va re- 
mân6 deguâtii pulbere... nequi-uă religiune, affârd de 
una, nu pote supportă ispitirea sciinţeloră.“ , 

»„Ori-que amicii allu unităţei trebue să dorâscă 
qua antiguuli edificii (all Bisericelori orientali) să 
sfârsâscă prin a se dărimă suptiă loviturele sciinţei
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biotestante, spre a remâne loculă gollă pentru adde: verii.“ (C. 11.) | | 

luccă principie genei'6s6 formulate de D. J. de Maistre pentru Bisericele orientali. S5 le examinămiă ăpede. 
Elle se înţellepă tote îi antipatiă loră contră curței din Roma. Accesta este unii fapt; dâră quare este raţiunea accestui faptă ? Pentru-que attâtea mil. lione de chrestini, duări aiiii conservati accellaşi sym- bolii, acceaași lege moral, ăccelleași mysterie, accel- lași cultă, acceaaşi icrarehiă quaşt Biserica romană, pentru que differescii ei de densa assupra accestei questiuni â autorităţei curţei din Roma? D. de Maistre vorbesce, în capitulele allă INI-l€ şi următorisle alle căr- ței selle a patra, despre caracteriuliă particulariă all Greciloră şi despre antipatia loră pentr Occidentali ; credutii-aă densuli qud aceestă antipatiă eră uă ex- 

plicațiune sufficientă a separaţiunei Biseiicei vrientali 
si a Bisericei romane? s'a înșellată preste m&sură: 
In decurgă de mai multe secule, âcceste Biserice aut 
fosti perfecti unite. Le vedemiă rempândi (amiciţia) 
pucinii quâte pugini;, cu quâtiă curtea din Roma exa- 
geredă autoritatea sa şi cu quâti priicipiele ultra- 
montane se substituescă ptineipielori eatolice; Aii fosti 
de siguri totă-dezuna antipatiă între Oriinte și Ocei: . 
dinte, deră addevăratele principie fură în detuistilii 
primelorii secule chiestine, uă legătură de unite; și 
dequă printipiele sai fi mânţinută în veritatea lori; 
antipatia mar fi avută întristătorinlă tesultată allă u- 
nei întrege separaţiiini; | N 

Ar trebui să închidă ijuihâ-vă ochii de bună voiă, 
înaintea ori-quărei lumine pentru a susțină (appoi) quă 
puterea papală eră, acceaăşi, îni allă tieilt seculă spre 
exemplu, quarea fâ în momentulii separațiunei cellorii 

29
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doug Biserice. Quândă primele svndde ecumenice de- 
terminaii limitile patriarchatelorii, și fixati -semnele de 
chotară dincollo de quari jurisdiețiunea scaunului Ro- 
mei mar pote să se exercite, elle nu recunnoseeait 
papei accestă omnipotenţă pre quarea elli ati pretinst 
să uă exercitede de attunci, şi quare ati fostii una 
din causele și pote cea principală a scissiunei. 

Patriarehii Constantinopolei ambiționară uă au- 
toritate mai mare dequâtiă acceaa pre quare uă pos- 
sedeaii dintru începută; mai mulți fură geloşi de pa- 
triarchii Romei: este possibil. Antipatia naturală a 
Orientaliloră contra Occidintelui aii făcută separațiu- - 
nea mai facilă; să uă admittemă; deră pentru a com- 
bate gelosia patriarchilorii Constantinopolei şi antipa- 
mia Greeilorii, trebuiă să li se dec uni noiiii aliment 
râdicândii pretensinni exagerate ? Dequă toți papii arii 
fi imitată pre sântulă Gregoriii cellă Mare (Dialogulii); 
d6qud, pentru a. respunde la titlulă de 'ecumenicii que 
'si-attribuiati patriarehiă Constantinopolei, ei arii fi lu- 
atii numai pre accella de serzitoră ali serritoriloră 
lui Domnegeăi; d€quă mai alessii ci arii fi pusi în 
practică profanduli învăţămentii ascunsă suptii littera 
accestui titlu, noi credem quă seissiunea nequi-uă- 
dată mar fi existatii. Bisericele orientali nu sară fi 
dată în susii nequi-quumii de a recunnâsce scaunului 
din. Roma ântâietatea sa în Biserică, dequă unii papi 
şi ultramontanii nu înțellegeaii, prin aceâstă ântâieta- 
te, omnipotenţa, absolutismulă în Biserică. Elle pro- 
testedă mai multi contra ultramontanismului dequâtii 
contra ântâietăţei episcopului Romei; şi dequă Provi- 
denţa trămitteă Bisericei selle pre uni Gregoriă cellă 
Mare, antipatiele de grabă ară fi dispărută. 

Noi potemiă cu attâti maj multă să credemii ac- 
cesta cn quâti Bisericele ati conservati cu uă grige
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miunţiosă nu-numai dogmele revelate, deră şi institu: 

țiunile primeloră secule chrestine. D. de Maistre e- 

ste oblegatii de a conveni întru accdsta; fiă, dupo 

quumil dânsulă dice, pentru-qud acceste Biserice for- 

medă ună corpă înghiăciată, s6u pentru ori-quare altă 

causă, pucinii ne passă, faptul existe, şi ellă căstigă 

uă importanță excepţională în dillele nostre quândi 

papii inventedă pre fiă- quare di nouă dogme, şi înal- 

ță astă-felii muruli de separaţiune datorită dintru în- 

ceputii ambițiunei loră. 
Pote quine-va să appreţiede mai bine dequâtit 

totii-de-una accestă dorinţă impiă a autorelui nostru, 

qua Bisericele orientali s6 “şi-perdă credința. Mărturia 

lorii permanentt nu e Gre cellii mai tare argumentit 

în favorea perpetuităței dogmei catolice? 

Der5, învâţă D. de Maistre, nu este credinţă ve- 

ritabil& în Bisericele schismatice? Pentru que? Pen- 

tru-qud elle ai lăpădatii regula de credinţă. 

Dequd regula de credință ar fi cuzântulă înfal- 

libile allă papei, Bisericele orientali arii fi lăpedatu- 

uă; deră cuvântulii papei nu este regula de credinţă 

catolică, gică ori-que ari dice ultramontanii. a con- 

siste în consentimentulă permaninte all, Bisericei u- 

niversali assupra unei questiuni de credință: quod 

ubigue, quod semper, quod ab omnibus. Ecourvile Bi- 

sericei, organele selle sântii episcopii, quari nu dato- 

vescă dequâtit so ded mărturiă despre credința per- 

manentă a Bisericeloră lori respective. 

Derd, Bisericele orientali recunnoscii acestă re- 

gulă şi uă urmegă. Elle aiiă deră regula de ceredin- 

tă catolică; numai elle nu credă qud scaunului Romei: 

ar fi centrul împregiurulă quăruia, trebue sd conver- 

wede tote radele cercului catolicii; deră din aceeaă 

qud elle nu admittă accestii puneti, nu trebue 85 se
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conchidă quă elle nu aău respectati regula credinţei, Elle scii şi credă quă  cuvântulă lui Domnegeii, transmissti prin predicaţiune şi prin scrierile apostoli- ce, este obiectulă credinței nostre, și qu6 fiă-quare particulariii este datoră, în interpretaţiunea que face sântelori Seripturi, s0 se conformesle credinţei gene- rale și Permanente, Elle urmegdă diră regula credin- ței. Elle pună centrul Bisericei în episcopată, qua fatiniă intelliginți; numai elle nu recunnosci pre papa qua centru ah episcopatului, și au dreptate. Noi nu vomă urmă pre D. de Maistre nequi în diatribele elle contra Bisericeloriă separate, nequi în, cerceţările selle asupra caracţeriului, arţiloră, sejin- teloră şi puterei militare. a Greciei. Serietorulă N0-. stru 'şi-permitte de a, vâri în catea, sea digressiuni as- Supra unoră obiecte que unu ge raportă de-loci la su- biectuliă Principal. Dequă ellă aveă gustul episo- delorii de accestii genii, noi n'avemii nemica de dissii, qugqui despre gusturi şi despre eolori nu trebue s0, șe dispute; der noi n'amii întreprinsu dequâtă de a combate loctrina $& assupra papei, Și eredemă qud, ani, reeşșită. 
D. de Maistre at dată qua conclusiune cărței selle. uă buceată, Scrissă cu uă emfasă ridiculă. Idea que uă pote. quine-va, prinde în accâstă, grămadă (ha- vababură) de cuvinte, este quă Biserica, după, guumiă ellă uă înţelege, adequă, aitramontanismulă, se ap- propiă de triumfulă seă. 
Sărmane profetă * dequă vre-uă-dată ultamonta- nismulă ar. triuufă într'uună modii completii, Biserica, catolică, va dispăr€:  Accestă systemă, graţiă, scrieri- loră D-lui de Maistre, D.D-lori de Bonald şi de. Lamennais, căp&tasse. uă, Ore-quare influenţă ; astădi, ellă face scomotiă, se. MIȘCĂ âncă, ar Voi să, ne facă
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80 credemii în puterea sa; dâră este lovită cu uă 
lovitură de morte. Que omiă seriosi, que scrietorii 
însemnată i-ai luati causa în appărare? Nu suntu 
nequi pamfletele Veuillotiloră, nequi grâssele diatribe al- 
le Guerangeriloră ; nequi adunăturele de frase teologice 
alle Goussetilori, quari poti să dec nesquari apparen- 
țe rezonabili unui systemă absurdă, și a quărui fal- 
sitate nequi Ensuși geniuli mai potută-uă îndelungă 
dissimulă, 

Ultramontanii cântă de victoriă, exaltă pomposi 
triumfulă loră, pentru-quă pară a se buccură de uă 
Gre-quare putere în Biserică ; dâră să sciă bine quă 
victoria loră nu este dequâtă apparentă, şi quă erro- 
rile lori prepară idolului loră cellă mai terribile 
viitoră. | 

Pedepsa dejă aii începutii. Papa nu mai este re- 
ge. Mâne, despotismulă spiritual que ellă 'şi-attribuesce 
nu va mai av€ de suppuși dequâtii uă slabă turmă de 
fanatici și de idioţi. 

Papalitatea se sinuceide cu propriele selle mâni; 
cu quâtii 'și-exagercdă pretensiunile, cu attâtii mai 
multi 'şi-grăbesce ruina! 

Accâstă ruină va fi triumfulă addevăratei Bise-: 
vice a lui Lisus-Christos. 

   , Cp Ca A 

” “eu xegti     
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