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De cât-va timp s'a sspândit î în România vestea, 
ci Biserica papistă tinde a se lăţi și a se împuter-:. 

„nici în țâra nostri. De acâsta se vorbeşce ȘI prin jur- 
nale, atât cele bisericeşei cât și : cele politiceşci, ȘI 
prin conversaţiele particulare.- Românul dice : .„De 

“unde nui foc, de acolo nu 6să fumi.“ Cine, mai. mult, .: 
decât Sfântul Sinod, ae datoria de a sta la straja 
“Bisericei nostre și. a o apără de primejdiele, ce o a- 
menință ? Din acest motivii, fârte oravit, eii am fă- 
cut un studiii asupra catholicismuluit în țâra nâstră 
ȘI: asupra stărei actuale a Bisericei nâstre, pre carele 
acum îl depunii pe Diuroul Sfântului Sinodiă. Et am - 
făcut acâstă lucrare și o.presentezii  Stântului. Si- 
hodii cu atâta cu mai: multă îndrăsnâlă, cu cât am! 

„fost îndemnat la acâsta de președintele nostru, Înalt 
prea, Sfinţitul A Mitropolit; Primat al: României, carele 

ca pr imul Arehipăstoriii al țărei s'a mișcat cel ântăiii . - 
la alarma dată de jurnale despre pericolul ce. ame- 
ninţă ortodoxia nâstră din partea, Romei catholice- 
papiste. 

De aceea rog bine-voitdrea atențiune a St. Sinod. 
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Studiul meii este împărțit în două părți : |. Istoricul 
catholicismului în România din timpurile cele mai 
vechi până, m dilele nâstre; II-lea Starea actuală a. 

| -Bisericei nostre Orthodoxe! din Reg atul României.
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1 
Documentele istorice amintescii de o Episcopie 

catholică, carea în anul 1096 -purtă numirea de 
„Mileoviensis“, adică : a Milcovului.. Mulţi ai cere- - 
ut, că acâsta ar fi fost o: episcopie catholică în, 
“Moldova, Bind că semănă numele ci cu al unui rii 
din Româ ul, carele desparte teritoriul 

- Moldovei de al Muntoniel Insă acesta -nu se pote 
dovedi istoriceșce. Este mai de credut, că acâsta a 
fost o lipiscopie a Secuilor din Ardâlii. Aychivele 
ne ait păstrat un document istoricii din anul 1096, 
anume, o..cireulară a lui Laurenţiii Episcopul Mileo- * 
ViCnsis, adresată. cătră toți chreştinii catholici - din 

"ransilvania, ră mai ales cătră Secu, e carii eraii sub 

jurisdicțiunea sa. În acea circulară Laurenţii spune, : 
că predecesorul s&u, Michael, restabilise acea lopis- 

“copie din căderea că, și îndemnă pre Secui a face 
o colectă bănâscă pentru episcopie, și a ascultă de 
îndemnurile Papei Urban II-lea, și ale lui Caloman 
regelui Ungariei, de a ajută formarea cruciatei. pen-. 
tru. desrobirea Palestinei de sub stăpânirea păgâni- 

„lor, dând pe ecă mai tineri dintre secui, pedestri ŞI 
călănă. (Hăjdeii, Archiv. istor, t. L. L. p. 59). 

Im viacul 18-lea România actuală se numia Cu- 
mania dela populaţia tătărască numită Cumani, sii 
dupre ehronicarii ruși —. Polovţi, carea se aședasc 
aici. Ordinul Dominicanilor, călugă ări latini, numiți 
„fraţii predicatori“, ş'a, pus thema-sa principală — 

                

convertirea Cumânilor la catholicismi. Până la a- 

nul 1228 acești misionari aii convertit pre mulți din- . 
tre Cumani, încât papa a autorisat pe primasul Un- 

gariei Robert, de a înființa pentru Cumania o epis- 
copie latină, numită „a Cumanilore. «, Ea cuprindea 
teritoriul din Lransilvania, ce fusese cedat cavaleri-
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lor iheutont ȘI laturea din România din pejmetele - 
rîului Seretii (Eunfalvy. Die Rumiânen. p. 85. 86). 
In Cumania lăcuiaii şi Români, (5) pre carii Papi 

“dela Roma deaseiminea voiait aj atrage la Biserica 
„lor, precum se vede dinti'o scris6re a "Papei Grig 0- 

vie [X-lea către Bela IV-lea regele Ungariei, în carea 
cetim irmătârele : „In Episcopia Cumânilor, pre- 
cum am. înțeles, sînt nișce: Omeni, carii se nu- 

“mese Vlachi, carii măcar că se socotesc supt nume. 
ehreștinesc, totuşi sînţ o cxedință având alte o- 
bicciuri și năravuri, acele lucruri săvârșesc, care se 

împrotivese numelui chreștineseii; căci: ncbăgândii 
“în sâmă Biserica Romei, nu. dela cinstitul- fratele 
"nostru Episcopul Comanilor, care este. Episcop lo- 
cului, ci dela alți pseudo-episcopi, carii ţin obiceiu- 

"rile Grecilor, primesc tote tainele pisericesci : : ȘI u- 
nii din Crăimea Ungurâscă, așa Ungurii ca și 'leu- 
tonii și alți Oxtodosi, trecând la dânșii, și făcândă- se 

mai un popor cu. Vlachii aceia, nebăgând semă, tote 
tamele le - „primesc la olaltă, spre grea seandală a 

Ortodoxilor, şi nu cu puțină sciidere a credinţei cei 

ehreştinesci. Drept aceea, ca hu cum-va să se nască 
primejdie sufletelor din osebirea obicekurilor, vrend 

să împedecăm Vlachilor prilegiul: de a merge la Îi-, 

-piscopii schismatici pentru taine, Episcopului Co- 

“manilor îi poruneim, priii cartea acâsta, ca nmului 

aceluia să-i dee "Episcop catholice după legea lor,. 

carele să-i fie lui ca un vicariii, și după aședar ea s0- 

boului celui general în tote supus ș și aseultătorii.« 
(Șine. t. L. p. 195). 

Acesta este primul document istoric, cundscut. 

n6ue până acum despre. îngrijirea  Bisericei Catho- 

lice-romane de a avea „Episcopii catholicii în Ro- 

  

(%) Cu timpul, Cuinanii din România,  patto Sail amestecat cu Românii, priminal 

xeligiunea Orthodosii 3; parte, anume cect eatholicizaţi, aii trecut în Ungaria, uudle 

sait maghiarizat, păstrând îns€ până astă nur mirile do „Cumania male și. „Cu- 

mania mică ale localit! iilor, unde sai aşedat. Şi în România urmele lor 3 ti pi ă st 

__trat în numită de localități, precum : Y adul 'Cumanilor, Comă îneșciă Comana, cte,
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mânia pentru convertirea Românilor, Îngrij irea acesta, 
"devine tot mai stăruitâre cu curgerea timpului. Ba 
s'a manifestat mai deaprâpe pentru Românii din Un- | 
garia, unde Papismul era Biserică dominantă. În. 

“anul 1204, Regele Ungariei Emerichit; sub cuvânt, . 
că Biserica Românilor din Ungaria ar fi:ajuns în de-- 
cadență sub conducerea Monachilor. greceșcă, .pro-. - 
pune Papei Innocențiii Îll-le, a numi episcopii pe 

- vre-unii monăchi. de aceştia, și a-l pune nemijlocit; 
sub atârnarea scaunului Romei. Deși Papa ar fi con- 
simţit la acâsta; însă grabnica mârte a lui Emerichii 

„ȘI alte afaceri mai seridse, ati. amânat, afacerea pe. 
alte timpuri. Românilor. însă nu le era permisa avea 

„ Eipiscopiă lor, şi ei capătaii preoți şi povăţuiri spi-. 
„2 vituale dela Biserici orthodoxe din țările limitrofe. 

În anul 1345, Papa Climent VIl-le a însărcinat pe 
„Franciscaniă din Transilvania cu convertirea Româ- 
nilor; Antonie Spoleto profesorul ordinului Fran-. 
ciscanilor, carele cunoșcea limba română, a isbutit 
a face, Gre-care convertiri între Românii de pe gra- 
nițele Ungariei despre 'Tătasi, dar tot-o-dată a ob-. 
servat, că Românii sînt. răi dispuşi cătră popii ungur. 
Basat pe acesta, Papa Grigorie XI-le a dorit să audă 

ti
 

„“opiniunea episcopilor de Gram şi de Caloesa pentru 
înființarea - unei: Episcopii: române. deosebite. Acei 
episcopi m'aii dat nici o urmare cererei Papei; căci 
nu le convinea a se crea o nouă: episcopie, ci ei cre- . 
deaii că -vor reuși a converti pe Români la, Biserica lor... 

„Pe dealtă-parte, tot spre acest scop lucraii și regii 
Ungariei, întrebuințând forța-pentru convertirea Ro- 
mânilor, Așa regele Ludovicii, carele a domnit dela 

"1842 până la 1382, a legiuit câ nici. unii nobil ro-. 
mânii, nici Kenezii. si, nu pâtă poseda proprietate, - 
decă nu se va converti la Catholicismi. Acâstă, le- 
giuire o a întărit și xegele Sigismund în anul 1428; 
căci acest rege cu părere de rău s'a înformat,. că. 

= în ț6ra lui ar fi nobili și Kenezi, carii ţin popi schis- 

N
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matici Şi amăgescii: pe poporul cel sim pl. De: aceea 
ela însărcinat pre Minoriţii Franciscani, ca să pr i 

“vigheze, ca nici un nobil sâik Ienezii să nu țină popi 
schismastier; la, din contra, va perde avere ca sa, pre 

carea 0 va confisca Burgeastelanul de Sebeşii; Cas-.. 

telanul să, nu: sufere nici un popă în districtul stu; 

să nu se facă nici o căsătorie între catolici și schis- 

„matici; copiiă să se. boteze de preoţii catolică; cine 

se va Doteza de un preot schismatic, acela. își va: 

Dă perde averea; unui aseminea preot, oră din ce parte a. 

Ungariei ar f, să nui să permită a lăcui în distric- 

tele române Sebeş, A Michald şi Hatzeg. Sub aceste 

crude persecuţiuni mulți nobili români ai trecut la 

Catholicismii și's'ait disnaţionalisat, devenind * Un- 

guri (Euntalvy. die Ruminnen. p. 122 — 124), 

- Alţii ai părăsit Ungaria și atit emigrat în Româ- 

nia, unde împreună cu Românii de aici. ai- format 

-d6ue Domniate. Dar Papismul și aici nu a lăsat în 

pace pe Români. Așa în anul 1352 Papa Cli- 

;-ment VI-le a îndemnat pre Ludovicit regele Unga- 

riek, ca să cuprindă tote“ țările -de- prin pregiur,,. - 

în care locuescii sGhismatici şi să-l unâscă cu Biserica 

Romei (Șine, t. Lp. 321). Papa Urban V-lea la 1368, 

laudă pre același rege pentru nevoinţele ceși dă de 

a uni pe Bulgari cu ! Biserica Romei, și li îndâmnă 

a face tot așa și cu cele-l-alte: ţeri de prin pregiur 

(Șine, t. I, p..8836). Pe de altă parte Roma trimisese 

în principatele române misionari călugări din ordi- 

«nul Minoriţilor, ca să convertâscă pe Români la ca- - 

tholicismul romanii. În Muntenia ai găsit ei organ în 

Dâmna Clara mama lui Vlad 'sâii Ladislaii Voevo- 

dul ţerei. Clara era catholică și fârte devotată Bise- 

„xicel sale, pre cum se vede din lauda, cei face papa: 

Urban în scris6rea ce i-a adresat în anul 1370. Tot. 

atică serie și Voevodului Vlad dojenindul și îndem- 

nândula se converti la catholicismii, și a urmă exem-- 

_plul maștichăi sale Clara, și îi promite ajuțoriti „în 
-
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tote trebele lui și a le țerei., In Moldova domnia 
„ Laţicu-Vodă. Atât el cât și Vlad al Munteniei aveail 
nevoie de ajutoriul Papei contra tendinţelor de cu- 
cerire ale regelui Ungarici Ludovic. De accea prin 
misionarii catholici se puse și el în relaţiuni cu Papa... 
Laţicu promise misionarilor a le înfiinţa o episcopie . 
neatâmată în Târgul Seretiului, carea să nu mai fie 

„+ supusă ea până atunci Mitropoliei catholice din Ga- 
„“liţia, ci să atârne deadreptul de Roma. Acâstă pro- | 

misiune a plăcut forte călugărilor minoriți; ci ai și 
„seris la Roma, anunțând pe Papa Uurban, că Dom- - 
nul Laţicu cu poporul seii este gata a se uni cu Bi- 
serica Romei; că ci predică catholicismul în tâtă li 
bertatea; dar principele doresce ca târgul Seretiul, 
carele atârnă de “Mitropolia Galiției, și carele- este 
un orașii mare, plin de lăcuitori, să se rădice la ran- - 
gul de cetate, să se scâță de sul atărnarea, ori căror 
alte biserici, să, se înființeze în el o episcopie, carea 
să atâme numai de Roma. Dorința Minoriţilor de a 
se înființa un episcopat catholicii în Seretiii. s'a rea- 

" lizat, și cel ântâiii episcop catholic pentru Seretiii fu 
Minoritul Andreiit din Cracovia, poreclit Vasito, du- 
chovnicul Elisavetei mumet lui Ludovic regelui Un- - 
gariei. Cu tote acestea Laţicu a remas ortodoxii, și 
la îndemnurile repetate dela Roma de a trece la ca- 
tholicismii, el a respuns, că nu voeșce- sogia sa ași 
părăsi religiunea părintâscă, și că el, ca să trâcă, la . 
catholicismii ar trebui să se despartă de socia sa. A- 
cesta nu o putea admite nici Biserica Romei. De. 
acea în anul 1372 Papa Grigorie XI-lea Iindând pe . 

Laţieu pentru convertirea hă la Biserica catholică, „îi - 
„pare reii de înpetrirea muierii lui în disbinare, și li 
îndâmnă să se silescă cu-mijlâce imorale de a o con- 
verti și pe dânsa (Şine. t. |. p. 3838 — 341). Cu tote . 
acestea: Laţicu, deși “scriitorii catholici. asigură, că, - 
S'ar fi catolicit, a remas orthodoxii până la morte” și | 
mormântul lui se vede și astădila Rădăuţi în Biserica
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fostei reşedinți episcopale. Tâtă peripeția acâsta pen- 
tru catolicizarea lui Laţicu, a fost o mistificațiune 
un espedient politie, de care nu odată saii servit 
Domnii noștri, precum se va videa în urmă. Dar. 
Misiunea catholică din Moldova s'a: ales CU episco- 

„pia dela Seret, care înse a durat numai 30 ani. 
"Pot pe acele timprui (an. 1382) găsim în Munte- 

“nia la Câmpul- Lung:.o monastire Gatholică dedicatii 
sântei I'ecidre și condusă de un gardian (superior) ; 
găsim aseminea un episcop cathoiie întitulat » episcop 

-_ al Severinului și al. părţilor transalpine,“ carele în 
anul menționat după recomandaţia gardianului a 

„ chivotonit, în Monastirea, acâsta în trepta de subdia- . . 
con pre un noviciii ungur din ISărospatac (Columna- | 

"Traian. an. 1872, p. 100). - | 
In anul 1388 documentele istorice ne arată deja 

-un Episcopii latin la Seretiii, nu din ordinul Minori- 
ţilor, ci din al Dominicanilor, anume Stefan Ruteni, 

ceea-ce, dupre observaţia lui. Șincaiii, însemnă, -că 
„politica Poloniei tiidea a împinge pe cea Ungurescă 
"din Moldova (Şine. Chron. Rom. an..1388). . 

Sub. Alexandru cel. buni, în anul 1401, sa or- 

E ganizat ierarchia orthodoesă a Moldovei, destinân- 

 du-se un Mitr opolit cu reședința în Sucva, capitala 
- țârei, și doi episcopi, unul cu reşedinţa în homan, 

altul cu reşedinţa în Rădăuți, și țâra s'a înpărțit în 

trei eparchii mari. 'L'ot-o- dată Biserica Moldovei sa 
pus în relațiuni spirituale cu Biserica cea mare a 

| patriarehici de-Constantinopole. Se înţelege, e că Mi- 
sionarilor Catholici din Seretiii. orașii aprâpe de Su- 
cva șI de Rădăuţi, le-a venit grei de trăit și de 

lucrat în misiunea lor de propog andă. De aceea ci - 

Sati mutat la Baci, și episcopii catholică destinați 

a visita Moldova, aii început a se titlui „Bacovien-. - 
„ses, adică ai Bacăului. In Bacăii și înprejmetele: 
lui era o populațiune mai numerbsă de Gatholici. Ob- 

_servăm cu acestă ocasiune, că în Moldova a fost încă 
IRI: -
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din vekime o populațiune de streini, de confesiunea 
latină, mal numersă de cât în Muntenia, Ea consta 

din Sași, carii lăcuiaii prin oraşe, ca industriali, ş Şi 

își aveai bisericele lor; din Ung ură, aduși ca colonişti 

în deosebite rânduri - de Domni, boeri. și “Monastiui 

pentru colonizarea moșielor și cultivarea pământului; 
Sașii aveai Bisericele lor prin multe orașe, cum se 
vede: din Documente, precum : în lași, în Târgul 
Nemţului, la Roman, la Huși, la Bacăii, la Baia, la .. 

Cotnari. ete, După. ivirea protestantismului mulţi. 
„din acești Sași sci Nemţi, ait trecut la confesiunele 
luterană ȘI Calvină şi apoi sai strămutat din Mol- 
dova în: ţările unde confesiunile lor prosperati, așa 
că ait remas numai locuitorii țărani unguri fideli ca-: 
tholicismului, sub conducerea: "misionarilor catholici, 
strămutați dela începutul viacului 15-le în. Bacăi. 
Deși Roma chirotonia pentru dânșii episcopi cu titlu. 

de Bacoviensis, aceia nu reședeaii î în Moldova, ci în. 

țările mepgieşite, de unde politica. polonă ori ungară 
cerea ase rândui, sii chiar la Roma. Episcopii aces- 
tia numai a timpure visitaii Moldova, spre a săvârși 
lucrările religi6se-reservate nwnai episcopatului -ca= . 
tholicii, precum : miruirea "copiilor, chirotoniele. în - 
trepte bisericesci, sfinţirea templelor, ete. a 

In Muntenia Ierarchia orthodoxă se organisase, 
maj înainte, în anul 1359, sub Domnia lui Alecsandru 
Basarab, când. Biserica acesta sa pus în legături | 
spirituale cu. patri iarchia de Constantinopole, și a 
fundat dâuă ] Mitropolii, una pentru Muntenia mare, 
alta pentru cea mică sti Oltenia. 

Pe la începutul viacului 15-le: găsim și în Mun 
tenia misiunea catholică, caiea petrecea. în o. mo- 
nastire catholică dela Târgoviștea, unde era încă și 
o biserică săsescă, ale căreia urme. se vedeaii acolo. 
până pe la anul 1761, pintre locuințele Românilor. - . 

"Monastirea, acesta esistă din viacul 14- le şi fusese 0- 
dată dărâ îmată, Pela anul 1455 ca se administra: de 

i
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un. călugărit Ioan Capista an, venit din Un garia, dela . 
Scbeşii, | şi carele mai apoia a devenit la Catholici sfânt. 
Monastirea, acesta şi misiunea catholică, n'aii fost: 

favorite de noroc între Români, și cu t6tă persis- 
„tenţa catholicismului nu aii. putut aduce râdele aș- 
teptate, Ea a fost de vro opt ori distrusă şi iar res- 

„tituită; deși sa bucurat de favâre la unii Donini 
carii o ajutaii și restituiait din motive. politice. La. 

"anul 1460 ea fu din-noii dărămată. Dar pe la înce- 
putul viacului 16-le fu restaurată, de Michnea cel.” 
răi, carele era 'catholicii în ascuns, precum se vede, 

şi de acolo, că, după ce pentru erudimele lui el fu 
alungat din țâră, a fugit în Transilvania ; dar ura 

"românescă Va ajuns și acolo, e căci întru o di, pe când 

- îmtră în Biserica catholică din Sibiii: fu ucis. de un 

Sârbii, şi apoi îngropat în Biserica Dominicanilor 
_(Șine. Chron. Rom.t. ÎL. p. 124. 125). Sub urmașii lui: 
Miehnea, Biserica catholică din Târgoviște, precum. 

“și alte Biserici de acestea din alte târguri fură dă- 
văumate. Apoi fu restaurată sub Michait Vitezul; la 

- finele viacului 16-le. In 1607, ea fu din-noii dără- 

* mată de “Turci, şi remase așa până la Domnia lui 
-Michaiii Radu. Acest principe, având alianță secreţă . 
cu Ardâlul contra Turcilor, a fost favorabil catoli- 
cismului, și a restabilit Monastirea misionarilor! dela 

| Târgoviște. “Afară de aceea el: aduse din Bulgaria 

e 

pre episcopul catholicii Petru de Sardica, franciscan 
- din custodia su cireumseripțiunea, Bulgariei, îm- 

preună cu alți călugări fanciscani și aşedă î în. Mo- 
nastirea, dela Târgoviștea, dândi: spre întreținerea 
ci și O moşie — Şotnige nul. "Lot sub acest Domnii sa: 

deschis o Biserică catholică parochială la Câmpul- 
“lungii. După 2 ani însă, la ocasiunea incursiunei 0Ș- 

| tilor turceşci și tătăresci ea tarăşi fu dărămată, și se 

xestabili î în anul 1665. Minoriţii, e arii din vechime 

„căpătase dreptul de misionari în România, ai fost 
„nemulțămiţi că mmonastirea, lor din 'Târgoviște a a-
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juns în posesiunea Franciscanilor, și ai xcclamat'o 
pe sâma lor. Dar fiind-că Minoriţii erai împărțiți în - 
dont secțiuni : una — Minoriţii conventuali, Misio- 
nari at „Sântel Congregaţiuni“ î în "“Pâra-românâscă,; 
alta — frații minoriţi observanți ai custodiei Bul- | 

arici, amândouă aceste tabere 'călugăresci. pretin- - 

deaii monastirea 'L6rgov iştel. Cârta, dupt interveni- 
rea Numnciului din Polonia, î în anul 1665 sa decis de 

- „Sânta Congregaţiune“ din Roma în favdrea mino- 
-riților observ anţi din custodia Bulgariei. Asupra a- 
cetei Monastiri mai avuse pretențiune şi misionarii. 

din custodia "Transilvaniei: numiți : părinţii refor- 
maţi ai provinciei Sântului Stefan, adică a Ungariei. 
In. anul 1 138, în resbelul- turcesc, Monastirea fu arsă - 
și nu se-mal restabili; 6ră în anul 1763 un popă ca- 
tholicii din 'Pârgoviştea a vândut și moșiea ei unui . 
boeriii românii — Cioranu. Misionariă catolici, pr6-: 
„cum înșiă mărturisesc, n'ait putut ajunge în Româ- 
„nia la alt resultat, de cât conveitirea unora din Bul- 
garii. emigrați în România sub principele Brâncovâ- 
ul ȘI stabiliți în 'Lergoviște, în Câmpu-lungi, în. 
Râmnic, Dragosuteşci, Copăceni, . Brădiceni,. La. 
anul: 1700, sub Domnia lui Brăncovânul, Strămu-. E 
tându-se capitala la Bucuresci, aici s'a format cu în- - 
cetul și centrul Misiunik catholice, la monastire ca nu- -. 
mită „Bărăţia.« (Eăjdeii Archiv. Istor. t, I. l. pag: 
46 —54), 
Willibald Stefan 'Peutschliinder păstorul luteran 

din Bucureșci, în cartea sa „Geschichte der evange- 
lisehen ISirehen-giemeinde in Bucarest“, ne dă -ur-. 
"mătârele relaţiuni despre catholicismii în România, 
dupre autori streini: Engel, Sulzer, carii ai seris de- 
spre “Țările nâstre pe la finele. Vacului 18-lea, și: 
alții + . d 
„Incă în timpul lui Radu Negru, cu carele s sc în- 
cepe șirul Domnilor» Valachiei, şi carele mai înainte - 
fusese duce la Omlașă și Făgăraș se pomineșee de: 

=



  

“PAPISMUL, ŞI BIS. ORTHODONĂ ÎN REG. ROMÂNIEI . 13. 

emigrare 'a streinilor în acestă țeră (Engel's Ge- 

sebiehte, der Moldau und Walachei. Seite 59 und 148 

1 'Theil), Acela ar fi venit atunci în Valachia cu 

t6tă casa sa și 'cu-o nenunărată mulțime de popor, 

între care Români sâi Valachi, papiști, Sași şi în 

scurt tot feliul de 6meni, și ar fi întemecat Câmpul- 

„lung, 'Târgoviștea, Bucureștii, Pitești și Giurgiul. 

- Întru cât acâstă spunere.este de credut, noi lăsăm. 

la'o parte, dice autoriul, dar constatim numai ceea 

ce este preste tâtă îndodla, adică, că în Câmpul- 

Tumg ait fost; aşedat un însemnat număr de Sași din 

Transilvania. Sulzer scrie despre acâsta așa : Prin-. 

cipele Radu Negru a dat în acest loc mai cu scmă 

" Sașilor atunci catholici, carii se aședase acolo, așa 

de multe libertăţi, în cât le a zidit nu numai o bi- 

serică mare, pe, carea'o a dat Franciscanilor, înzes- 

"tată cu o bogată donaţiune, și în considerațiunea 

soțici sale, carea, cra o damă catholică, a zidit în a- 

cest loci o monastire de călugărițe; ci le a dat încă 

„și dreptul de ași alege şi ași pune în Câmpul-lung. 

autoritatea dintre Nemţi, care drept lar fi esercitat 

__ ct acolo în timp. îndelungat nesupărați, chiar până 

- în viacul de pe urmă (adică al 18-lea). Locul acesta 

ax fi datorind edificiele şi -organisarea, sa. Nemților, 

“carii în timpurile. anteriore, fiind-că acest loci avea 

au iarmâroc mare, îl visităti cu sirguință, și Laii fă- 

cut un loc important pentru cornerțit: prin manufac- 

_timile lor, sprea cărora cumpărare “riniati din Levant 

o mulţime de chreştini,: Jidovă, "Lurci și Armeni 

(Sulzer. Geschichte der transalpinischen. Daziens. IL 

Band. 330. Seite, und Engel 1 Theil, Seite 330). 

Menţionata biserică, în viacul trecut se păstri încă 

în ruinele sale, în care Del-Chiaro a cetit urmiitorea 

inseripțiune epitafică din timpurile cele vechi : -„Hie 

vequiescit în pace generosus Dominus loannes P. 

hujus Saxonicalis Ecelesiae custos, qui obiit 1375.* 

Alte documente ale vechii monastiri a Francis- .
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canilor dela Câmpu-lung sar fi prădat, devastat și 
jefuit de 'Lătari în resboiul din anul 1717, .ce a fost 
între curțele Cesaro-crăâseă, și Turcâscă.. | 

Sub Domnia lui Vlaico (Vlad 1)(1360—13 73), con- 
 timpuran al regelui Ludovic I al Ungariei, sait tri- 
mis mai mulți minoriţi în Valachia. Papa Urban, în 
anul - 1370, a scris Domnului o-epistolă, fârte curte- " 
nitore și La îndemnat la comunicarea cu Biserica ca- 

“tholică, la carea ar fi primit cu tâtă buna-voință. In 
anul 1372 Papa Grigorie XI-lea a dat acestor Mi- 
noriți din Valachia libertatea de ă'și asocia mai mulță 
membri și a funda biserici și monastiră. 

Dupre un manuscript îi traducere latină, în Vala- | 
chia ar fi fost Sași. în patru localităţi, adică :. în. 

| Târgoviște, mai târdiii capitala Valachiei, în hâm- 
nic, Câmpu-lung și în Baia-de-Aramă din Valachia 
Mică. In cele Wântâiii tei locuri ar fi esistat 3 bise-: 

„zică şi trek monastiri de călugări, întemecate. de BB - P. Iohan Capestrano. Dar la isbuenirea eresici lute- 
“rane, catholicii din acele locuri fiind s6ă maltratați, . scii lipsiţi de preoţi de at lor, stati făcut Valachi, cu 
escepție de Câmpu-lungeni, carii sai plecat la ere- „sia lui Luterii. T'âte proprietăţile bisericesc, pămân- - * tură și altă avere mișcătâre și nemișcătâre, împreună, cu teritoriele și cu privilegiicle le ar fi luat Valachii: . și Sar fi dat viacinicii uitări, Insă Câmpu-lungenii,. 
ori cât ar fi persistat în îndiărăptnicia lor. ca eretici, totuși pe la timpul principelui Matheiit Basarab Sar fi convertit, la Biserica Romei. .... și în eresi6 ar fi. remas numai 50 de case s6ii familii, carii apol'şi a- „ ceștia ar fi devenit catholici. Engel observă la, ac6- „sta: Manuscriptul. datâză cu probabilitate “din al 10-lea și cel din urmă an al Domnict lui Şerban (1688), precum se pare dela un italian misionar ca- | tholie, carele a trăit îndelung în. țeră, şi încă sub Grigorie Ghica s'a încercat să zidâscă în Bucreșci o biserică, catholică (Engel. I 'Theil. Ş. 117. Cumeă 

Pi
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la aceste convertizi să întrebuința și silă „despre 'a- 

cesta citim la Engel următorele : . Da 

(Engel as&mănă pe principele. - Serban cu Aman). 

Când Grecarele Andreiii, judecătorii la Câmpu-Lung, | 

catele servise cu credință mai multor Domni, iarăși 

fusese ales în acâstă diregătorie, Domnul nu La voit. 

EL tu trimis. la principe .cu un alt :catholie anume 

Blasiii, și Domnul era mâniosit, nu pentru că acela 

devenise judecătoriu, ci pentru că era catholici, și - 

voia ali câştigă paste prin amenințări, parte prin 

făgăduinți. Sermanul Blasii „a cădut“ și s'a făcut - 

“valachii; Cră fericitul Andrei (pie defunctus) a res- 

puns cu libertatea catholică : „Bi nu voescii să 

“schimbi aurul-seii argintul cu plumb și aramă“ pen- 

tiu care tiranul Pa condemnat și a esecutat publici. * 

"Precând-la coloniele de naţionalităţi, străine, care 

în Moldova sînt mult mai numerâse, aflăm despre 

acâsta -însemniuni. înprumutate de Ja unii misionar 

 umgur, sub titlu : „Notitia de rebus Hungarorum, qui 

în Moldavia et ultra degunt, seripta ab adm. h. D. 

Petro. Zăld :parocho Csik-Delmensi in Siculia data 

ad. A. R. P. Vincent Blacho, fără: dată și tără artta- 

” vea locului. El'spune, că lucrurile ce le serie, pate 

le șcie ca-martur ocularii, pate le a audit dela ca- 

tholici bătrâni (Engel. I 'Theil, Seite 45. alătură Sul- 

ze. Band 1. Seite 403 și3. 653 Ssite). Sub domriia 

“Jut Sigismund, pe la 1420 mulți. Sași şi Secut ar fi 

emigrat în Moldova, și ar fi fost "forte bine primiți 

de Domhul de atunci. Sașii ar fi avut noue parochii 

" dependente de episcopul de Bacăii, dar cu skimbarea 

timpurilor parte ar fi murit, parte s'ar fi amestecat cu 

“Secuii emigranți șis'ar fi disnaționalizat. Acești un- 

guii moldoveni șa fi păstrat de atunci numirea batjo- 

coritâre 'de (Spitzname) „Csân&6 Magyani“. În to- 

tul aceste colonii inaghiare ar fi constat din 62 sate, - 

împărțite în: 9 parochii, Parochii erai Minoriţi au- 

torisaţi de propaganda. Episcopul titular de Bacăii,
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-lăcuesce în Lemberg, Gră vicariul sei, __caxele este 

inspectorul superior al misionarilor, lăcueșee în lași. 

Misionariul Zold spune, că a primit învoire dela e- - 

piscopul de: Bacăii a comunica Sacramentele,: ete. . 
'Tote parochiele cu filialele lor se numără, între care: 
1, Iașii cu filiala Cotnari, unde sînt aședaţi posta- 

vari; cele următâre de la 2 până la $ sînt ncînsem- | 
nate; 9, orașul Hușilor. Dupre tradițiunea locală, 
lăcuitorii aceştia ar fi remășiță a Husiţilor, pre carii 
reg; ele Matias %-a alungat din. Ungaria şi din Lran- 
silvy ania. O altă parte a acestor Husiţi ar fi emigrat 
în Crimeea, unde aii format trei sate. IE E 

Dupre P. "Timon dejă în anul 1420, Husiţi unguri 
şi Sași ar fi emigrat din “Transilvania în Moldova, 

“ dintre carii. Saşii sar fi aşedat în Cotnari. Mai de- 
parte Baia și Nenaţul ar fi fost Iăcuite numai de Sași; 
Sucva, Seretiul și Romanul ar fi fost Lăcuite de Sași 
şi Unguui la un locii. Autoriul aduce ea dovadă des- 
pre esistonţa colonielor Săseșci la Baia, la Cotnariii, 
la Suceva, inscripținnile mormântale păstrate pe la 
ruinele bisericelor săseșci din acele localitiţi. Sulzer 

“afirmă, că încă în timpul sti, în aceste latuut ar fi 

"esistat diferite locuri și biserică nemţeșci și săseșci, 

precum : Sasca, Neâmţu, Lita Mică, ete. ete. Însă 

despre treptatele prefaceri. ce aii suferit aceste sate 
aduce numai câte-va esemple :. Iarăcsonko (9) fost . | 
odinidră orașii ungurescii, numără pe la finele viacu- 
cului 17-le 3 case unguresci, dar 3000 de Români. 
Sucâva, adoua xeședenţiă a principilor, odinidră lăcu- 
ită de Șaşi şi de Ung guri, și cu o populaţiune de peste : 
8000 lăcuitoii, toți sait contopit afară de 25 catholică, 
uitându-și limba și valachizindu-se, Așa s'a întâm- 
plat și cu Hușii dela Prut. Apropo de Huși, Engel | 
spune, că pe “timpul lui (jumătatea. viacului. 18-le) 
locuitorii FHușilor ar fi fost mai mult Unguri, și Ro- 
mână mai puţin Catholic eraii 682 și aveati trei
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tempimiă. Acâsti aserțiune este esagerată; în Huşi 

nu sînt remășițe de cât de o singură Biserică catho-- 

“Lică; aprope de episcopie, sub numire de vekiul ei-.. | 

mitirii ungurescă, și unde catholicii dela Comi, ca 

să-și păstreze dreptul de posesiune asupra lui, vin. 

în toți anii cu procesiune în (iua de J oia-Verde. 

Engel mai pomineșec. de o persecuţiune relipidsă 

asupra Catholicilor sub Vlad "Pepeșii (Engel. 1. Theil, 

Seite 147). Că adică acest Domnii, spre a se face 

iubit [urcilor, ar fi întors erudimele sale asupra strei- 

nilor, asupra Ungurilor și Sailor transilvani. TL6te . 

moşiele supușilor cornel ungare, "ce agonișise că în 

Valachia, le-ar fi luat îndărăpt scii le-ar fi supus la 

inposite mari. 400 de tineri, unguri și transilvani, - 

carii sc aflati în Valachia sprea învăţa pre Români 

alte limbi Eoropene, stii esereitaii alte industrii și. 

comerții, aii fost înkiși întru o șură și arși.. (Vedi - 

cartea amintită a lui Teutsehlinder. p. 2 — 10). Dâcă 

„a fi adevărată acâstă spunere a lui Engel despre 

fapta crudă și neumană a lui "Țepeşii, ea se pote es- 

cusa întru cât-va prin nenumăratele esemple de eru- 

qime ale bisexicei catholice-romane cătră cei de alte . 

religiuni. Ea cu inquisițiunile sale. a skingiuit și a 

arsi: multe mii de ehreştini, sub pretexte de schismă, -- 

eresie și. vrăjitorie, Deosebirea pâte fi doră întru. 

aceea, că pe când Pepeşii în România a arsit pre cei. 

400 de Saşi în șură, Papii ardeaii mii de chreștini 

în tâte ţările Europei eatholice cu mare pompe și ce- 

zemonii civile și religise, spre: slava luă Dumnedei 

(admajorem Dei gloriani)! | i 

Despre episcopia catholică dela Bacăii cetim -ur- 

mătârele la un autoriti moder Ungurii : » Acâstă e- 

2piscopie sa creat în locul celei dela Seret, în anul 

aid 
1401 de către Papa Bonifaţiii IX-lea, cu învoirea - 

xegelui Poloniei Vladislaii și cu a voevodului Mol- 

„ayBLlO TEG; . 

CENTRALĂ 
„UNI: ERSITARĂ - “ ARĂ 
SYouaesi 
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dovei. Elie (> 5, Acâstă, episcopie bacoviană în anul 
1414 s'a dotat cu nouă prerogative de către Papa 

Ioan: XXIII-lea. Totuși acâstă episcopie în anul 
1439 era fără de episcop, căci Papa Eugeniii IV-lea 

“o recomandă - îngrijirei lui Benedictii episcopul Se- 
verinului, ca el să o căpubscă cu călugări minoriţi. 
In Bacăii a fost încă şi o monastire: franciscani, c ca- 

„rea, în ânul 1576 era încă lăcuită de câți-va Fran-. 
ciscani. Din reportul lui Marcu Bardini. Archiepis- 
copul de Marcianopole, carele în anul 1646-a între- 

- prins o visitațiune canonică în Moldova, videm că -- 
„cel din urmă gardian franciscan al' monastirei dela 
Bacăii era un “Ung ur anume ranţ, carele se numia 
„Ferenz Baratul“ “Hunfalvy. Die Rumiinen, p 126). 
Dâcă ne uitiim la relațiunile istorice adunate din do- 
cumente eatholice, găsim adese oii urme de mat 
triumfuri ale catholicismului în Romănia; întâlnim 
adese Episcopate catholiec decretate de papa şi [- 
piscopi catholici chirotonisiţi de. Papi cu titluri de 
localităţi române; nu odată. Domnii și ţările ro-- 
mâne declarate de uniți cu Biserica Romei. Insă in _ 
faptă era cu totul alt-feliii. Principatele Române, la -- 
fundarea lor în viacul 14-lea,-aii avut un insemnat 

contingent de nobilă și popor români emigrați din 
„ Ungaria: de persecuțiunile - religiâse și politice ale. 
- Papilor, episcopilor și regilor catholici ai Ungariei, 
carii.pe teritoriul acela îi i desmoştenise cu totul pen- 
tru religiunea și naționalitatea lor, De aceea cin 
noua Jon patrie. ai adus cu sine ura și ferirea de. 
papismii, ca de. dușmanul cel mai mare al esisten- 
ţieă lor naționale, și cui atâta may mult s'aii lipit de. 
Biserica orthodoxă a orientului,. în carea că videaii - 
mântuirea lor de - cursele străine ale papismului și 
ale - statelor catholice — Ungaria | P olonia şi „apoi 

(5) Hunfalvy, dela carele împrumută îm acest pasagiii, greșesce unmind Elie pre 
Domnul ţărei, La 1401, era Domnii în Moldova Alexandru cel buu, tatăl lui Tlie. 
Acesta s'a suit pe tron la 1452 împreună e cu fratele seii Stefan,
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Austria. Tolerândiă în era lor “Biserica catholică ca 

o confesiune a lâcuitorilor catholici din țâră, că sait 

păzit forte de propagarea catholicismului în țeră, 

care aducea cu influența bisericâscă a Papei influ- 

-enţa politică a'statelor catholice. Cu deosebire-s'aii 

ferit ei de a admite în țâră episcopate catholiec . sta- 

bile; ci numa! episcopi-visitatori, carii se arătau din 

când în când prin ţâră, și cu modestie visitaii paro- 

chiele catholice şi'și făcdii raporturile lor la locurile 

xespeetive, de unde se trimiteaii. Este adevărat: că 

Domnii, ea pevsâne politice, și pentru a păstra bu- 

nele relaţiuni cu puternica Biserică a Romei -și cu 

statele vecine catholice, dă protecţiunea: lor episeo- 

„pilor eatholici visitatori, şi misiunilor catholice din 

țeră ; îi apăraii, ba chiar le chărăziai scutiri și averi. 

Dar acei Domni ce sar fi simţit că înclinaii cătră 
ă . . . . Li . . ” - - ă 

“catholicismii, şi eraii pata a deveni organe ale pa- 

pismului, perdeaii domnia, une-oră și viața, Antipa- 

tia contra catholicismului-la Români a fost mare. 

tot-dâ-una, așa că dicerile : papă, papistașii, pa- 

pismii erati sinonime cu : dușmiinia ne'mpăcată con- - : 

“tra naţiunci și Bisericei române; tă cum . descrie: 
. - % ” Li . ii . - .. “ .. ” ” 

Dimitrie Cantemir privirea Moldovenilor asupra Pa- 

pismului, pela începutul viacului 18-lea: „Nici o re- - 

lioie nu este urîtă Moldovenilor ca cea papistă. Eă 
o Po i a . A e 

„Cici că tote cele-lalte religii eretice sînt cunoscute, 
.- 2 A - E De”: : - IE 1. 

şi pr6 lesne se înțelege depărtarea lor dela Biserica : 

orthodoxă; însă Papiștii ascund chipul lor cel de 

lupii supt pele de die, căci ei une-ori numesc pe or- 

thodoxă : fraţi. şi une-ori: schismatici și alefali, 

pentru că nu cinstese pe Papa ca pe unii capi al 
_ Bisericei, 6ră'alte-oui îi numesc : retici, Și pentru | 

aceea prostimea nu pâte să deosebâscă binele. de 

văii, ca să se pâtă păzi de veninul lor.“ (Descrierea 

Moldovei p. 283). | Da 

Să ne întârcem acum la urmărirea documentelor -
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istorice. despre episcopatele şi misiunile catholice 
în România. . a 

Cum că Biserica catholică nu avea episcopi sta- 
| bilă în Romănia se vede şi de acolo, că în anul 1434, Du 
Cardinalul Iulian legat papal în Germania, a încu- 
viințat misionarilor minoriți din Galiţia și Moldova” | 
a avea un altariii portativ, ca să, potă servi liturgia, 
„a lăți creștinismul adică (cel papal), și a adunat elei- N 
mosine dela credincioșii, carii lăcuese în provin- 
ciile Galiţia. și Valachia, fără. amesticul „Skismatici-. i 

„lor, ereticilor și păgânilor“ (Hăjdăi. Archiva ist. ti 
dopat, Lp 170 e 
„După Sinodul de Florenţa (an. 1438), la carele aii 
„participat și Bisericile Române din Moldova și Mun- : 
tenia, ura asupra papismului a devenit mai mare în 
tot orientul. Vornicul Urechie vorbind de resultatele. 

„acestui Sinod dice :. „atâta zavistie a “ațiţat (Sino- 
dul florentin), .că în loc de înpreunare,. nică să audă . 
de numele papei și a Bisericei apusului, socotindu-o - 
în loe de călcătâre a legii... .:..,. Decare lu- 
cru, de era mai nainte de acel Săbor ne ngăduință 

„ceva intre aceste biserici, era nădejde că se vor toc- 
mi și vor veni la înpreunare ;.6 ră după acel Săbor, 
atâta  urăciune stătu între amândouă Bisericile, de | 
nu se pot vedere cu dragoste, ci una pre altă, hule- 
șce și defaimă, și una pre alta'vra să o pog6re și să 
o calce.“-(Letop. t. 1. p. 106). În adevăr după acest 
Sinod, și mai tare s'a pronunțat antipatia Românilor 
asupra papismului. Românii ati mers până acolo, că 
saii dislegat de legăturile spirituale cu patriarehia . 
de Constantinopole, din-causă că patriarehul-împre- - - 
ună cu împăratul byzantin şi cu mai mulţi din Epi-. 
scopiă greci. primise la Sinodul florentin unirea cu - 
Biserica "papală. De aceea Românii din amândouă -. 
țerile iarăși s'a pus în Comunicaţiune spirituală cu 
Biserica de la Ochrida, carea nu. participase la acel 
Sinod (Letop. t. 1. p. 106). | Aa
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În anul 1476, după ce ninețe Stefan a purtat o 
strălucită biruință asupra. 'Turcilor în. Judeţul Nas- 

lui, a trimis daruri. Regilor Poloniei. și “Ungariei Și 
„Papei de la Roma, cerând cooperarea lor contra 

- 

inimicului ehreștinese' — imperiul "Purcese fatop | 
+. 1, p. 129). De acest elan al Moldovenilor profi- 
tând un Episcop Catholic, anume Petru, cu învoi- 

„sea Marelui Stefan şi cu bine cuvântarea papei Sixt 
IV-lea, a făcut o procesiune. catholică la Biserica. 

lor. Isvorul catholic, de -unde împrumutăn acesta, 
nu numesce anume locul unde s'a făcut procesiu- 

"9 
“nea, ci % dice numat, „major ecclesia Moldaviensis ;* 
dar noi credem că acesta a fost; la Bacău, de unde 
Și Episcopii visitatori purtaii numirea: de „Bacovi- 
ensis“ și unde avfi o monastire, precum am vădut.. 

Aseminea procesiune s'a fâcut în anul următorii 
ȘI la Cetatea Albă (A (Moncastrum), unde deaseminea - 

Catholicil aveai o Biserică și unde se dusese acelașii 
Episcop visitator (Hunfalvy. Die Rumânen. p. 127 7) 

-Cu tâte .acestea pe timpul Marelui Stefan s'a în-. 
tâmplat în Moldova unuia din acești Episcopl visi- 
tatori o mare nenorocire : Eli fu ucis de sătenii Ro- 
mâni din satul Orţescii în "Ținutul Neamţului, pre- 
cum se constată din un document al Monastirei Nâm- 

ţului dat în anul 1522 de Stefan cel Tânăr Mitropo- 
“litului Theoctist. Marele Stefan s'a indignat de.ac€-. 
-stă faptă brutală, şi a pedepsit satul prin confisea- 
„ea unei părți din moșia sătenilor, anume aceea unde 

s'a săvârșit crima. Stefan cel Tânăr a dat acel loci. 
de sănge Mitropolitului Theoctist. 

Papismul profită de tâte ocasiunile politice, spre 
„ase infiltra. mai adânc în țară. Așa în anul 1504 
Domnul Moldovei Bogdan,.ar fi dorit să ia în îhso- 
țire pe princesa Elisabeta sora, . regelui Poloniei . 
Alexandru, dar i sait pus condițiuni, pre ca: eli 

nu le-a putut primi, anume : „Bogdan să primescă 
obiceiurile” Bisericei apusului cu toţă curtea că Să



- 
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urmede rânduelei râmlenesci, şi să faci Biserică i în 

"Pară, în care. preoții papistași pe prândudla; pape, 
de râud să slujască, și singur papa să întârâscă cu- 

„nunia lui Bogdan V odă cu sora lui Craii Alexandru, - 
Şi să se plecă Bogdan Vodă cu tâtă era Crailor le- 

şeşer, (Letop..t. EA p. 147). . 
In anul: 1511. Bogdan, dupre sfatul părintelui ș sei 

Marele Stefan, sa alint cu “urci pentru tot-d6-una 
ca să poti maisigur'resista contra politicci : cotropi- 
tre a Ung urilor și Polonilor. Cea din tâiti condiţie 
a fost: xespectarea legilor "Perei,. politice şi biseri- 
cesci, Acâsta o. ficuse Românii din Muntenia încă 

„mai dinainte, pe la finele viacului 14-lea, sub Mir- 
cea, cel Mare. Și in adevăr Turcia a fost pentru 
Români o puternici apărare contra propagandei re- 

„ligi6se eațholice. și contra tendințelor de cucerire. 
politicii. Omenit de stat ai "Turciei ati privit la pro-- 
paganda papistă ca la precursorele cuceririlor poli- 
tice, și de aceea o ati înpedicat; pe tâte -căile : prin 
p atriar chia de Constantinopole ș și prin concursul lor 
politic, și militari, - SR . 

In anul 1514 sa început în Apus. luptele protes- 
tantismului contra papismului. - Șincai se esprimă 
la acâstă ocasiune ast-feliit : „a .bine-voit Dumnedeii - 
„a certă mândria -Romei prin" mădulările ex“ (cronica 
Rom. 'Lom. II. a. 1514), Biserica, Moldovei a fost în 
pace despre Papism până la Domnia lui Despot Vodă. 
Acesta ca să se facă: Domni s'a-.pus mai întâiii în 
serviciul politicet leșesci și a Bisericei papiste. El o- 
cupând thronul în anul 1561, cu ajutoriul Polonilor, 
a adus cu sine şiun Episcop catholicit anume. I6n 
Liubcenie, precum şi călugăz misionari și alți popi 
papistași î în ţGră, le-a fă ăcut o Biserică la Cotnarit 
și scâlă, aii adunat acolo bibliothecă, a adus dascăli 
papistași—nemţi și poloni (Letop. t.1. Append p. 67). 
Despot însă în. sufletul lut era Calvin încă de când 
făcuse cunoscință în Germania e cu capii protestan-,
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tismului, și nu îndelung a fovorisat papismul. Stri- 

cându-se cu protectorii sei catholici din Polonia și. 

devenind urât în eră, în: contra lui sa format 0 par- - 

“tidă mare. Cel întâiii a cădut jertfă Ţipiscopul ca- 

“tholie Liubcenie, otrăvit de boerii revoltați contra 

lut Despot, ca, sfetnicul cel mai isteți al răutăților 

lui Despot. Acesta profită de mârtea lui Liubcenie 

spre a se declara Calvin. Sa căsătorit cu fiica lui - 

- Martin Zaborovski, castelanul de Cracovia, un nobil -. 

polon, deaseminea Calvin, dar cu mare influență: în 

Polonia, șia format o gardă numer6să de Unguri Cal-- 

vini, șa adus dascăli și sfetnicii Calvini din Polonia, - 

între carii s6 aiminteșee ca cel mai de frunte magis- 

“tul Lismaniii (Letop. t. 1. Append. p. 68. Compară 

viaţa, lui Despot, de Graţian). Misiunea catholică așe-. 

„dată de Despot în Cotnariii a remas acolo îndelung, 

“unde a avut şi o monastire, carea a durat mul timp 

și a avut și Gre-care avere; formată din daniile Ca- 

tholicilor din feră (Letop. t. 1. Apend. p. 67). Bise- 

rica acâsta, precum vom videa nu târdiii a cădut în 

stăpânirea Iesuiţilor. ÎN Ra 

"În anul 1564 în Polonia s'a întrodus. ordinul le- 

suiţilor, cu destinațiune de a combate Protestantismul; 

dax el curând s'a declarat duşman de morte și Bise- . 

vicei oxthodoxe din provinciele polone, și nu s'a oprit 

dela tâte violențele până ce a tras la unia cu pa- 

pismul pre toţi chreștinii orthodoxi de acolo. Ei aii 

„acaparat acolo direcțiunea politică și intelectuală. On 

unde intrăii Lesuiţii fundaii secole pentru educarea ti- 

nerimei în-spizitul lor, în cât peste '0 sută de ani tot 

teritoriul polon era presărat cu colegii și cu scdle 

Tesuitice, și s'a format epocha acea fatală pentru na- 

-. țiunea, polonă, cunoscută în istorie. sub numirea “de 

- perioda Tesuitică. Persecuţiunile iesuitice contra 0r- : 

thodoxiei în Polonia âii provocat necontenita inter- 

venţiune a Rusiei pentru protegerea 'orthodoxiei, ȘI 

în fine distrugerea Poloniei... -. | 

,
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Iesuiţii din Polonia, precuni îndată vom. videa, . 
n'aii scăpaţ din videse nici România n6stră, 

In anul 1584 Papa Grigorie XIII-lea recomandă, 
Mitropoliţilor români calendariul sâii cel noi; dar. 
Mitropolitul Moldovei Georgie Movilă îi respuude, 
să lase, pe Români în pace cu călindariul lor (Chron. 
Rom. Șine, t. Il. p. 238), - Se 
„__Inanul 1587, domnind a doua 6ră Petru Şehiopul în 
Moldova, un bărbat cult, evlaviosii: și deștept, a credut 

„că se va putea matbine păstră în Domnie, dâcă se va 
„pune sub protecția religisi, și politică a Papei dela, ' 
Roma. La acâsta fu el îndemnat de secretariul seii 
Bartholomeii Brutti, grec albanez renegat, forte pri- 
ceput și papist zelos. Lesuiţii aveati acum un bun 
“pretext de a se amesteca în afacerile Țărilor-homâne; 

„acesta era : disrădăcinarea Protestantismului carele 
se răspândise printre Sașii catholici din- homânia. 
„Brutti imputernicit de Petru Vodă, scrie lui Anibal 
nunțiul Papei în Polonia, arătându-i sentimentele. 
catholice ale Domnului, și concursul lui spre supri- 
marea, ereticismului dintre Sașii și Ungurii din Mol- 
dova, îl r6gă a trimite în Moldova câți-va Iesuiţi; 
„cărora promite a le da o Biserică bogată în Iașși, 
unde sînt mulți Sași și Maghiari. Din tote părțile ai 
început a curge scrisori aprobătore și încurăgiătâre 
cătră Petru Vodă: dela Nunciul. papal, dela Papa 
Sixt V-lea, dela Solicovski Archiepiscopul de Lem- . 
berg, etc. o Da x. a 
„In anul 1588, Petru a respuns la aceste scrisori, 
mulțămind, rugându-se de părintâsea ocrotire, fă- 
găduind concursul săi pentru stârpirea eresuri- 

N 

lor, și spre a întoduce xeforma/ în Biserica Țărei . 
sale. In urmarea acestor! corespondențe sosi în Mol- 
„dova o misiune Lesuitică, compusă din un. director, 
numit Stanislai Varszevicki, și trei membri, dot că- 
lugără și un mirân. EX sosiră în lana Septembri și „găsiră pe Petru-Vodă la câmpii în corturi, din causa, :
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cjumei lățite în Orașii. -Varszevicki îi oferi spre su- 
venire o carte ilustrată cu icânele martirilor. Prin- 

_cipele începu o'.conversaţiune - despre ântâctatea, 
thronului Sântului Petru, şi trecu apoi la apofun- 

darea mijlâcelor de a ajunge la scopul lor. comun, 

si mat.cu s6mă. fundarea unui Seminarii catholic, 

„pentuu care Vasszevicki, vădând lipsă visterici dom- 
neşci, promise un ajutoriii din partea Papei. Ac6stă 
misiune Lesuitică a durat în Moldova numai doi ant 

(Archi. ist. Hajd. t.-1.p. 1. pag. 174). Puterea cea mar6 

a Tesuiţilor a îndemnat și pe un alt pretendent la 

“"Ehronul Moldovei, anume : Stefan, carele se dicea 

fiul lui Alexândru Lăpușnânul, a cere ajtoriul Romei 

pentru a se face Domnii. Acesta încă fu protegiat de 
Poloni, și de lesuiţi, carii se disgustase de Petru 
Vodă, pentru neactivitatea lui la înplinirea făgă- . 

duinţelor date în favârea Papismului. Seriitorii pa- 

piști citâză în favorea pretendentului Stefan și o 

scrisâre a Mitropolitului Moldovei Anastasie și a E- 

piscopului de Roman Grigorie, cătră Papa. Dar acesta 

nu este de credut; căci pe acel timp în Moldova era 
Mitropolit George Movilă. Aceste tripotagiuri Jesuite . 

și tendințe ascunse de apropiere cu papismul și cu 

politica apusană, se cunoscură în Ţâră, și la Portă,; 

Petru Vodă fu destituit și în locul lui veni Aron Vodă. 

Petru, ne mai având locii unde se aciua în țară, pur- 

cesă la Roma; dar a murit pe cale în munții Reţici 

(Chron. Rom. Şine. t. IL. p. 243); 6ră sfetnicul stii 
Brutti, după ce căpătase dela Poloni titlul de nobleţă, 

-_Gră în Moldova se înbogățise, în anul 1591 fu înecat 

în Nistru din ordinul Voevodului Aron. (Arch. îst. 

Hajdăi. t. 1..p, 1. pag. 175). - LL 
- În Muntenia, la 1583. Petru Cercel's'a tăcut Domnii 

prin intervenirea papei Grigorie XIII-lea, și.a regelui 

Franciei, promițând el pentru acâsta a întroduce pa-. 
- pismul în ţara sa. Pentru care în același anii lesuitul 

Antoniii- Posevin, neobositul agent de pretutindenea 

-. . 
a
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al Papismului, a visitat atât Muntenia, cât și. Mol-“ 
_dova. Dar Domnia lui Cercel a fost scurtă (Relaţ. 
istor, despre țările române, p. 9, | 

În anul 1595 Stefan Răzvan, cu ajutoriul lui Ba- . 
tori principele Ard6lului, vine cu 6ste.în Moldova 
și ocupă thronul surprindînd pe Aron, pe carele îli 
trimite prisonieriii în Ard6l. Batori, carele. se temea 
ca nu prin, propaganda din Polonia să se atragă 
Moldova în partea ci, trimise cu Răzvan și un Episcop 
catholic de ai să, ca să conducă papismul din Mol- 
„dova în folosul Ungariei. Domnia lui Răzvan: ţinu 
numai un an, și fu omorît de leremia Movilă, carele 
ocupă thronul cu putere adusă din Polonia, și ne- 
greșit alungă și pe Episcopul lui Batorie;. Sigismund 
Batorie sa jăluit papei Climent III-lea asupra lui 
Zamoiski protectorul lut Ieremia și asupra Poloniei, | 
pentru că se amestecă, în afacerile Moldovei și 

„ale Valachică și pentru tendența de a lua sub auto- 
_zitatea, lor aceste țări, care ar fi aparţinând lui -Ba- 
torie și prin el lui Rudolf impăratul Germaniei. Papa 
a scris o epistolă mânidsă cătră. Sigismund al IIl-le 
regele Poloniei și îdolul Iesuiţilor, dicând, că prin 

„pretenția asupra Moldovei şi a Valachiei, Polonia, 
distrugea interesele nu numai ale casei austriace, ere- 
dinei6sa slugă, a Bisericei catholice, dar și a întregei 

„ chreștinătăţi. Sigismund s'a grăbit a trimite la Papa 
„pe şecretariul săi de corbnă, cu esplicaţie, că “țările 
acestea din  vekime ar fi moştenire: a Poloniei, că 
mântuite de cătră dânsa: de jugul turcesc, ele în mâ-. 
nele ci vor fi o apărarare kiar pentru Austria și Un-, 

„garia (Relaţ. istor. despre ţer, rom. p. 27). | 
„Ieremia Movilă, și tâtii familia Movilâscă a fost 

forte devotat politieci polone,.. pentru care ași do- 
bândit nobleţa polonă, şi spre a ajunge la Domnie! 
a fâgăduit a lucra pe de o parte pentru uniunea: bi- 
sericâscă, cu papismul, âră pe de altă parte pentru . 
încorporarea României la regatul polon. De .aceea



PAPISMUL ŞI BIS. ORTHODOXĂ ÎN REG. ROMĂNIEI.. _. 21 

„Polonia cu lesuiţii săi aii combătut din resputeri pre 

Michaiti Vitâzul, și ati pus în locul lui pe fratele lui 

_ Teremia, pe Simeon Movilă (Lhes. mon.ist. t, II. p. 

141). Movilescii însă ajunși la Domnie, p'aii putut 

face mult pentru :propaganda latină; căci nu erati 

secundaţi de țară. De aceea înti”unii tractat secretii 

încheiat de Ieremia cu Sigismund regele. Polonică, 

în anul 1597, pentru vasalitatea. ţărei către Polonia, 

între altele s'a stipulat, că „legea grecescă, se va pă- 

stra neatinsă.* Mitropolitul -Georgie Movilă, după 

ce în Biserica Romet sa întrodus calendariul noii, a 

cerut şi dobândit dela Papa un privilegiii particula- . - 

vită, ca catholicii din România să ţină serbătorile lor. 

dupre calendariul vechiii al Bisericei ortodoxe, pen- 

- “tu a petrece mai nesuptrați între cei de legea gre- 

__c&scă (Thesaur. monum. ist. t. JI. pag. 146-148). 

_Acâstă disposiţie se păstreză în Moldova .până as- - 

tădi și sa păstrat și în Muntenia până în dilele n6s- 

tre, sub Papa Piu: IĂ-le, când Lesuiţii de astădi ati 

întrodus acolo calendariul catholicii, pentru ca, ca- 

tholicit să se deosibescă mai mult în cele bisericeşci 

de cătră Biserica română, şi pentru ca să aibă: mo- 

tivii a lucra pentu întroducerea. lui și în biserica, 

omnia 

Im anul 1599 Papa a trimis dela Roma pe un e- 

- piseop'eatholic, ca să - visiteze „Bisericele catholice 

din Moldova și Muntenia. Dar Episcopii Gatholici din 

Polonia, -anume Episrsopul de Camenița și Archiepis- 

".eopul de Lemberg, pretendaiă pentru dânșii jus vi-. 

sitandi“ (dreptul de a visita) asupra Moldovei, - ca 

cet mat apropiaţi. Papa însă a refusat aceste preten- 

iuni, şi a dat instrucțiuni nunciului seii din Polonia, 

Episcopului de Regio, ca să protegă pre Episeopul:. 

vânduit, cârele a plecat la destinațiunea sa, şi să res- 

__pingă pretențiunile menționate, 'ca nefundate (Ilăjd. . 

Archiv. istor. . |. part. Hp. 117) 

In timpul'turburărilor urmate pentru thronul Mol-
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dovei sub urmașii Movilescilor -(U611—1610), un 
nobil strein, loppecourt din Lotaringia, carele a par- 
ticipat în acele turburări împreună cu Polonii pro- . 
tectorii Movilescilor, ne spune în memoriele sale, că - 
atunci se află un Episcop catholicii în Moldova, ca- 
rele locuia la Cotnariii, unde erati Și călugini fran- 
ciscani, carii adininistraii Sacramentele latine, în. lipsa altor preoţi; deaseminea, spune, că religiunea „catholică nu era împedecată îi esercițiul ei în Mol-? 
dova (Thesaur. înonum. istor, t.:II, p. 16). -. 

Dint'o carte domnâscă a lut Istratie Dabija Vodă, din anul 1662, se vede că în Bacăii esistă încă Mo- nastirea catholică, de acolo, al căreia superiori pur- ta numirea, de „birat“ și avea proprietate în tărgu- | șorul 'L'rebeșii, Domnul seutește pe tărgoveții din Trebeșii de olacii, de podveqi și de ori-ce învăluele din partea Părcălabilor și Brănișterilor. In acea Car- te se spune, că acest drept de. scuteală Vaii avut | Băraţii dela Bacăii și dela alți Domni anteriori (ie. „Pentru minte. an. 1845. p. 25).. E i În altă cârte a lut Duca Vodă, din anul 1665, se vorbeșce de unii Episcop visitator, întitulat „Arehie- - piscopul dela Episcopia Ungurâseă din Bacăi, și să autoridă de Doninii aj udecă dupre obiceiul lor ces- tiunile. de căstitorie ale  Sașilor şi Ungurilor carii sînt papistași. de lege;“ să certe. să. globâscă, pre--: cum este obicina lor, și niment altul să nu se ames- tice. (Fia pentru minte. au. 1845. p.25) 
Antonie Roset Vodă, întru o'carte-a sa din anul - 1675, adresată, sluj itorilor. domneșci din ţinutul Ba- căului şi din tâtă țera, pomenesce de Episcopul visi-. tator Unguresc, anume „loan Zambatei Burcuţă dela episcopia, Ungurescă, din Târgul Bacăului, pre- Cum și pentru toți preoții și țărcovnicii ii, cari sînt din clirosul bisericei lor, hie unde în țâră, și să po- menesce ca ci să fie scutiți de tâte dăsile, precum aii fostii miluiţi și de alți Domni mai dinainte ; - nică
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torii domnesci afară dep greşale n mâri de furtișagii (i- 
* bidem. p. 37). -- | 

_ Inanul 1679 Papa Inocenţiii IX-lea trimite visi-. 
tator în. Moldova cu titlul de Bacovicrisis pre -Pi-. 
luzzi - Episcopul de Marcianopole. Acest Piluzzi, cu 

doi ani mai înainte, în calitatea sa de misionarii. în 

“ Moldova, publiease-la Roma un catichis: eatholic-în 
- limba română, cu litere latine (Arehiv. istor..t. Î. p. 

I. pag. 176). | _ 

Miron Costin. în velațiunea, « ce dă în versuri polo- 
ne despre poporul Moldovei şi al Munteniei, în a- 

nul 1684, vorbind de ierarchia bisericâscă a' Mol- 

caii, carele se întitulă : „al bisericelor catholice 
din totă țâra Moldovei; că diecesa lui se întindea și 

„asupra Bugi iagului, unde avea puţini catholică în Ce- 
“tatea-albă, în 'Tighinea şi în: cele 7 sate hănesci 

(Arehiv. istor. t. LI. pag. 169). Insă noi șeini deja, 
că acest Episcop i nu şedea î în Moldova, ei în Lem- 

- herg, s6u aiurea, şi numai atimpure, vinea de vizita 
„Eparehia sa: 

„_dovei, aminteșce și de Episcopatul catholie de Ba- 

homânii aveaii deplină cunoscințăi "de obiectele - 
credinței, prin care bisârica, oxthodoxă se deosibe- 
sce de cea latină sii papistă. Pe lângă aceea. că ei 
respingeati primatul Papei asupra, Bisericei  chreș- 

„tine universale; Românii, dupre mărturia lui Dimi- 
trie Cantemir țineaii „Mărturisirea Credinței după 
cum ai alcătuit?o, sfinții Părinţi la Niceea, și. adăo- 

girea Papistă : „Și dela fiul“ olepădati, ș și pentru pur- 
cederea sântului Duchii credeai aseminea, precum 
„dice Christos la Evangelia dela loan. Și dupre cum nu 
primiaii purcederea dela Fiiul, asemine nu primiaii 
nici advăgirea lui Palamă, care dice : „Dela Tatăl 
singur“. Aveaii șapte “Taine, și cină cea de: taină o 
ţineaii dupre aşedarea sfinților părinți, a lui Vasilie 
„cel Mare, şi a ni loan Chrisostomului, ș şi o sevâr-
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„şiaii cu pâne dospită, și se > împărtășiati sub. amân- 
dâue formele, a pânei și a vinului (Deserier. Moldo- 

“vei p. 285). Ie6nele sfinţilor le cinstiaii, însă nu cio- 

“plite, ci numai zugri ivite, dar Qiceai că numai sin-.. 
_gur lui Dumnedeii se cuvine adorate (Amsga), Şi ere- 
deaii, e că drepţi î încă nu'ait ajuns desăvârşit desfă- | 
tarea raiului, ci o aşteptă până la dioa judecății î împre- | 
ună cu Pavel. Și aă întru sufletele lor nădejde fâră în-. 
"dodlă, carea le pricinueșce lox bucurie nespusă, încât, 
nu le -lipseșee niimica,- pentru vredniciele lor, Era 
pentru purgătoriii nu eredii; însă adeverâză, că pă&- 
catele cele mai mici se: pot ertă și. după morte. „prin | 
rugăciunile. bisericei și prin milosteniă. Sânta « serip- 
tură o cetese în bişerică dupre tilmăcirea celor 70 
de dascăli,-6ră V ulgata și tâte cele-lalţe tălmăciri le 
lâpădă (Deserier. Mold. p. 283). . | 

Pe când în principatele române biserica ortho-. 
doxsă pro speră și era apărată şi garantată de orice 
înriurire papistă, pe la finele văacului 17-lea Româ- 

„mii din Ard] erai în pericolul de a părăsi toți ox- 
thodoxia și a trece la biserica Romei. Ei fusese fâr- 
te persecutați. de principiă Și Saşii luterani și cal- 
vină ai Ard6lului, e carii voiaii ai aduce la Protestan- 
tisinii, După ce Ard6lul'a trecut sub guvernul casei 
Habsburgice, catholică, și protectăre a catholicis- 
mului, lesuiții: dobândind i iarăși putere în Ardâli și 

„Ungaria, aii dat planul de a. sc, făgtidui Românilor , 
drepturi. egale, - politice. și bisuriceșci cu cele-lalte 
națiuni, dăeă : vor trece la biserica catholicii. Și spre 
ai ademeni mai lesne le-ati făoăduit aşi păstra le- 
gile și credințele lor bisericeşci nestrămutate ; ci să 
rocunâseă. numai că 1) Papa este autoritatea cea 

„mai mare în biserică; 2) că este după morte un loc 
purgator,' 3) că litunrgia, se pâte face şi cu pâne a- 
zimă, 4) că duhul sfânt purcede dela. Tatăl și dela 
Fiul. O sâmă din preoți cu Episcopul lor în: frunte, 
în dorință. de a/Șă îmbunătăți posiţiunea materială,
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_ “ai acceptat unia propusă. Acâsti veste a stîrnit 

mari frămăântăzi între Românii orthodosi, atât în 

"Transilvania, cât şi în principatele Române. a 

“Din România ș'aii duş în Transilvania Patriarhul 

" delevusalim Dosoteiii, carele se: afla în Xluntenia. 

-aseminea mai mulți călugări Români, ca să încura- 

gezepe Românii ortodoxi, dea nu se Tăsă să cadă în 

cursele lezuiţilor: Istoricul german Schrock amintesce 

„de unul din acești predicatori ai ortodoxiei, cu stimă, 

și spune că âmblă prin comune din casă în casă, se 

"rugă şi plângea îndemnând pe. Români, ca să nu 

_ părăsescă biserica lor cea adevărată, luă copiii în . 

- braţele sale, îi sărută şi jălea cu amar perderea su- 

fitelor lor; însă toți acești predicatori ai ortodoxiei, 

împreună eu . patriarchul. Dosoteiii, fură denunțiați 

„de Iesuiţi la Viena, și alungați din țeră prin poliție. 

Cu tâte aestearesistența poporului orthodoxit a fost 

mare, şi s'aii iscat turburără lăuntiice amenințătâre, .. 

Ati întrovenit la curtea austriacă, și Domnii Româ- 

nică în favoârea orthodoxici din Ardeal, și așa lesuiţiă 

ati fost siliți a se mulțămi deocamdată, numai cu o 

mică parte dintre Români, carea a trecut la unie, . 

“Dar şi aceștia fură daţi sub conducerea Tesuiţilor, 

carii fârte puţine din cele promise, și foxte cu încetul 

le-ati conces, pentru ca să potă treptat ai catolici 

mai mult. Sa aa 

Acest evenement a deșteptat şi înputernicit mai 

- mult tema şi auitipatia Românilor orthodosi câtră 

Biserica apusului. La acâsta a contribuit nu puținii 

“şi publicarea în limba română acelor mai însemnate 

„opere polemice ale Bisericei Răsiuitului, traduse. și 

“publicate în limba română de Archipăstorii Moldo- 

„vel și al Munteniei, Prin ele tot. mai mult sa desvol- . 

tat devotamentul Românilor cătră Biserica lor na- 

 ţională și ferirea de papismul Bisericeă romane. 

Am poinenit în urmă despre tendința Tesuiţilor - 

-: > polonide a se stabili cu activitatea lor misionară re-
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ligi6să si politică în Moldova. — Din o inscripție 
mormântală găsiti la Biserica catholică din Cotna- 
rii, se vede ci Lesuiţii eraii acolo stabiliți perla anul 
1654. In acea inscripțiune se spune că a reposat a- 
colo un lesuit Andreas „in societate Lesu inemora- 
bilis, (WVillibald Stefan Teutsehlânder, in Geschi- | 
chte der Evangelischen IKirehen-gemeinde. Buca- 
rest. 1869. Seite 7), o 

"Deşi nu şe cunoscii urme, că ci ar fi isbutit în 
„Propagarea catholicismului între Roniâni; totuși do- 

» cumentele iștorice ale țerei ne arată că pe la înce- 
putul viacului 18-lea în Moldova esista încă misiu- 
nea, iesuitică, carea aveati due. schituri, unul acel 
pincipal în Iași, numit reședința măsiunei; altul în 
Cotaarii. | e Ă e 

Acel din Iași era pe locul unde este acum Biseri- 
ea: catholică, și de la acei Iesuiţi, chiar strada carea... : 
merge pe lângă Mitropolie spre Bachluiii, multă vre- 
me sa numit „ulița Iesuiţilori,. Aceste misiuni, 

„Precum se vede dintru o danie a unui Polon din | 
- Moldova, era înfiinţate „spre învățătura, lege sfinte. 
catholicesci“. Aceste schituri. posedaii și Gre-care 

“averi immobile, dăruite lor de: Polonii petrecători în 
slujbele ţerei, între care se pomenesc doi pisărt le- 
șeșci : Georgie Frâncul Xaverie Stracovski și Geor- 
gie ISosnarski (£) și alți catholici și catholice. Se 
amintesce de un igumen iesuit dela: Cotnari — 
Francise 'Fomanovici, de superiorii de la reședința 
din lași : Stanislaii. Scietnicki, Martin IKernoginski. 
„Pe la anul 1748 era superior la lași lesuitul Pa- - 
ter Matheiii (Uricar. TD V-lea P. 403 — 418). — Cu 

„timpul schitulă Iesuiţilor de la Cotnari s'a desfiin- 
_țat si averea lui a trecut la reședința din Iași. . 

Lequien ne spune că în anul 1740 titlu de „Baco- 

  

(*) Acești pisări leşeșci eraii secretarii Domnilor pentru corespondența politică cu Polonia. Îi se bucuraii de multă încredere, eraii bine tratați şi bine dărniţă de Domni. Ei tot-o-dată erati uceniei ar Iesuiţilor, devotați lor și protectoti ai lor . la Domnie. ! i : E e 

N



PAPISMUL ȘI BIS. ORTHODOXĂ ÎN REG. ROMÂNIEI 35 
  . 

viensis+ îli purta un episcop catholie nurnit Damas- 
kin Liubinieski din ordinul Dominicanilor (Chr On. .. 

Rom. Şine. T. |. p. 340). | - 

Domhul: Toan Mavrocordat în anul 1 146 prin chri- * 

“sovul sei întăreşce scutințele ce avea biserica: ca- 

tholică din lași (Ure. PV, p. 430). Ă 
 Dimtrun chrisovit al Domnului Grigorie Ghica | 

„din anul -1748: se vede că Monastirea Catholi ică de 

la Bacăii, unde se adăpostia episcopul visitator, ce 

purta | titlul de Bacoviensis, se surpase de apa Bistri- - 

țel, și episcopul Bacovian ședea în Polonia; că în 

acest anii a venit un episcop catholie” anume Stani- 

| slaii Ezerski cu titlu de „al Bacăului,“ ca să vişiteze 

turma sa și voia să se așede în: ţ6ră, pentru care a 

cerut voie şi scutâlă de la Domnie, ca să potă ași 

__ aduce posluşnici Smeni streini, pe carii să-i aşede. 

la satul Episcopiei, la "Drebeșii ce_este la Târgul 

Bacăului. Domnul "i a împlinit numai cererea pen- 

„tru poslușnici (Uriear. T. V.p.418). . 

Tot în acest anii Domnul Ghica druesce biseri- 

cei unguresci din Iași bisce vii ce le confiscase Dom-: 

nia de la un spiţeriii, carele se hainise și'se dusese 

cu Moscalii,- In chrisov se pomenesce numai de pre- 

oți unguresci, caiii să se folosâscă- de: aceste. vii, Gră, 

nu de episcopi (id. p. 420). Apoi prin alt chri- 

sov din acestași. ani scutesce pe preoții unguresci 

„de la Disertea din Iași de dările pe via “lor! de la 

Copoii; le mai charaseşee ș şi alte scutele, pentru ca 

să se potă Drăni și chivernisi (Ibid. p. 422), | 

Tesuiții nu puteai suferi autoritate episcopală, 

căci ei aveait ale lor privilegii; ci nu recunoscsii 

altă autoritate de cât a capitenielor ordinului "lor. 

„Bpiscopiă aparținGii la, deferite 'ordine, care nu ţi- 

neaii tot-d6-una sâmă de sistemul și regulele Tesai- 

ților. De acea lesuiţii aii fost în „econtenite lupte cu 

„episcopatul: catholicii, până ce în fine, sub Papa Piă . 

IX-lea aii i ajuns a supune lor tot episcopatul catholicii 
3.
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și tote. ordinile monachale. Acâsta ne esplică ca- 
usa pentru ce în epocha misiunei Lesuiţilor ararc. ori 
se vedeaii episcopi visitatoni în Moldova, În anul 1750 
se vede că a, urmatii o prefacere în organisarea misi- 
unci Papiste din Moldova : i s'a rânduit de din! 
afară un prefect din alt ordin, pre .carele Lesuiţii 
nu voiaii ali recunâsce nici a i se supune. 

Acest prefect, se chiema Climent: Landet,. şi era. 
împuternicit câ epitrop -general „peste toți cei ce 
sînt în țeră sub ascultarea bisericei Apusului.* A- 
cesta sa jăluit Domnului Constantin Racoviţă, că 
lesuiţii“ ce sînt tot de o unire, de ritul lor, stati cu 
înpoțrivire și nu se supun, nici vor să asculte, la ce 

„ax fi porunca epitropului dupe obiceiul vechii; și din 
„cărțile Domnesci anteridre se vede, că. epitropii sâi 

„ prefecţii rânduiţi în țâră de biserica apusului aii fost 
„capi și stăpânitori peste cei de legea lor. Domnul 
ai hotărât prin. chrisov, ca prefectul Climent Lan-! 

det să fie purtător de grijă și:stăpânitor peste toți. 
cei ce sînt de biserica Apusului, atât Tesuiţi, cât și 
toți alții-de ritul lor; 6iă pe cei ncascultători pre- 
fectul să aibă ai canonisi după vina lor, Tot-o-dată se 
poruncesce ispravnicilor și marelui Agă, ca să dea 
prefectului tot ajutoriul ce va cere contra celor ne- 
supuși și neascultătozi; Deaseminea îl împuternicesce 
a judeca pricinele de căsătorie ale catholicilor, și 
poruncește globnicilor şi deșugubinarilâr țărci a nu 
se amesteca în ast-felii de judeciiţi ale lor, ci a le 
lăsa pe sâma prefectului (Uri, t. Vp. 498—425).. -: 

Trebue să admitem, că acum Polonia, unde era 
„puterea cea mare a Lesuiţilor, fiind în decădere prin 
intrigile lor de tot feliul, și prin amestecul puterilor 
vecine, devenise în cădere și misiunea lor din Mol- . 
dova și a trecut de la ei Grăşi la ordinul Minoriţilor. . 
Despre acâsta ne asigură Andreas Volf, uni Sasu 
din Transilvania; carele a trăit în Moldova ca me-. 
dicii în jumătatea de pe urmă a viacului 18-lea ȘI.
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a scris în limba germană 0 caste statistică ȘI isto- 

yică despre Moldova.. EI ne spune că misionarii din 

timpul lui, pre „câți 1 a cunoscut, eraii din ordinul: 

„_Minoriţilor și de națiune italieni. — Not vom. cita 

„mai pe urmă relaţiunea lui Volf despre catholicii 

din Moldova (1 Chei, Seite 167 î.). | 

Dacă ne întrebim : ce resultate a produs până: 

acum misiunea Lesuitică, și alți misionari în 'homâ- 

uia ? respunsul . este ușor : că s'aii. mărginit în luptele 

lor contra Protestantismului Și apărarea credineio- 

şilor de eresiele luterane și calvinc, şi în isolarea să- 

tenilor catholici de a se contopi cu biserica şi naţi-. 

unea română. Cum, că mulți Sași şi Ungară pri- 

_mise la început protestantismul Și devenise Husiţi, 

Luterani, oră Calvini, despre acâsta avem multe urme 

_în documentele nâstre. Așa Volf ne spune că la 

satul Baia sînt inseripțiuni mormântale, e care se po- 

trivese numai chreștinilor. de confesiunea luterană. 

Deasemenea vede el. în o biserică dela Cotnariit 

forme de biserică luterană, și spune că ea a fost Zi— . 

_dită de calvini aduși de. Despotii Vodă din Transil- 

vania Și aşedaţi. acolo (1 'Theil. Seite 168. 169). Le-: 

topiseţul $ ţărei încă ne spune că în viacul 17-lea e- 

sistat în Cotnariii doue biserici : una a Papistașilor, 

carea era stricată, și alta mare a Sașilor (Letop. Ţ, 

|. Apend.p.. 67). “Deasemenea... 2000. de Unguri 

“Husiţi aședaţi în oraşele Huși și Roman, sait con- 

vestit la catholicismit" pe la finele viacului 16-Jea 

(Chronic. Roman. Part. L. p. 18). : 
In o epistolă a Papei Eugeniu IV-lea din anul 

1444 cătră vicariul seii și către Franciscani se spune, 

că în Moldova nu numai sehismaticii molipsese po- 

porul. ce se înturnase în sînul bisericei, dar de cât- 

„va timp $ şi ciuma cea neagră a eresiei husite, . carea 

„stră bătea, și în mijlocul Secuilor, se lățeșce spre cea -. 

maj mare vătămare a bisericej.. O altă dovadă că: 

' între Ungurii din Moldova str ăbătuse husitismul este -
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"un Codii de Evangelie, tradus în limba Ungară şi 
scris în târgul Trotuș din Moldova, în anul 1466 de. 
un Ungur Georg; Nâmeti, fiul lui Emeric Hensel, și 
carele astădi-este în posesiuriea Academiei de șci- 
inți din Pesta (Hunfalvy. Die Rumănen. Seit, 128). 
Cum că Pyotestanţii aii fost persecutați de misio- 
narii catholică în Romănia, și mai cu s6mă de puter- 
nicii esuiţi, se pâte închia și de acolo, că Luteranii, 

„abea pe la finele viacului 18-lea sub principele Gri- 
gorie Ghica, atât în Moldova cât și în Muntenia, aii 

"- dobândit învoire a'și face capele: pentru cultul lor. . - 
(Uricar. t. IV-lea p. 170—176. 'FPeutschlănder. p. 16 
Volf. II Theil. Seite 184), și apoi biserici în lasși 
Și în Bucuresci, A A 
Să revenim acum. la, Climent Landet prefectul mi- î 
siunei catholice din lasși. a 

Este de însemnat, că atribuțiunele cc se dai aces- 
tui prefect sînt atribuţiuni episcopale. . Dar pentru 
ce Gre el nu se numește episcopii, ci prefect și epitropă 
al bisericei apusene? Se vede, că era o pedică poli- 
tică, carea opria de a funcționa în România publici 
un Episcopii catholicii, ci numai întafnă,. E 

„. De acea în'tot restul viacului 18-lea documentele 
nostre nu mai menţionâză de episcopii catholică ci . 
numai de prefector, pre care unele documente îi 
numescil: „preotul. prefector. Documentele. nstre 
mai de parte amintescii numai de preoți catholică, 
și de biserica. catholică din Iași. Aceste documente 
sînt multe de la 1750 până la 1828, de la toți Dom- nii care toți întăirescii scutirile și privilegiele cleru- „ul catholicii și ale bisericei catholice din lași. Vom 
aminti aici câteva, din ele. Tot-o-dată observăm, că 
în anul 1772 Regatul Poloniei s'a desființat și cu 
dânsul a ciidut și puterea Jesuiţilor din Polonia și 
amesticul lor în România, carea, s'a cotorosit de dîn- 
Și până în dilele nostre, cănd, precum vom vedea 

i
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mai departe, Papa Pii al IX-lea din- noi: a trimis 

misiuni iesuite în Bucureșci și în lași. 
Andreas Volf ne dă Gre- care detailuri despre ca- - 

tolicii din Moldova, la finele viacului 18-lea. „Cât de 
mare ar fi numărul bisericilor catholice din Mol- 
dova qice el, după mortea  cinstitului: prefect Ma- 
uro, nam putut să: aflu cu siguranță ; numail atâta 
mi s'a făcut cunoscut (5), că în anul. 1796, în tâtă - 

țara se aflaii 13 parochii, că fis-carea din ele, pen- 
tru întreţinerea, clerului și a edifitielor bisericești, 

aveaii în stăpânire fonduri proprii. în vii, fânaţe | 
și pământuri cultivabile. Numele localităţilor în care 
se află, aceste parochii sînt : 1. lașii, 2. Huși, 3. la- 
“xovanu (?) 4. Valea Sâcă, 5. FărăGnil, 6. Săbitânii, 7 T. 
Hălăuceştii, 8. 'Rocătăii, 9. Iacobești, 10: Judenii,, VI... 

 —Recliitânii, 12 „Calugăra, T3. Girozeştiă, Toţi “parochii, 

“dice "Volt, pre cari et am avut ocasiune să-i cunosc, . 
sînt din onorabilul ordin al Minoriţilor, toţi de ori- 
gină italiană și toți ai o înfăţoşare onorabilă, atât 

prin costiumul tagmei lor, cât; şi prin purtarea ba 
bei lungi. În Iași eşede pater prefectul, carele a 
o frumos biserică încungiurată cu fidiii, al căreea 

turn a ars înainte cu câți-va ani, și încă nu s 'a Tezi- 

dit“ ( Theil. 166 — 16 7.). 
În anul 17 7, Domnul Grigorie Ghica, după « cere- 

rea * vefoetorulul și a altor preoți de la Biserica ca- 
tholică, din lași, notărășce prin ehrisov drepturile ce 

aveait acești preoți mai dinainte, anume : 1) preotul.: 

„prefeetor să aibă voie a judeca pricinele legii bise- 

ricescă, ce vor A intre toți locuitorii catholici, CÂțI se 

vor află aici în Moldova, neoprit de cătră nimeni. 2) 

Scutește de vădrărit viele bisericei catholică din lași, 

deasemenea, li scuteşce o crâșmă din lași, de dă- 

vile: ce eraii pe alte erâșme. 3) Scuteşct de dări că- 

tră statii patru poslușnici Gmeni streini, ce ar avea 
> 

  

%) vaii era “protâat: ant. “Dea adea misionarii papiști nu voiaii ai comunica şeiri 

esacte despre numărul parochielor şi al coreligion: arilor lor, 

a
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„ biserica catholicăi în serviciul ei. 4) Se scutește câte 
o slugă dintre streiui, cc ar avea preoții catholici. 

„din tâtă țara, precum și câte un dascal pentru ser-. 
viciul bisericescii (Uricar. tom. V. p. 425), a 

Domnul Alexandru: Mavrocordat, prin chrisovul 
seii. din anul 1784, întăreșce prefectorului și preoţi- 
lor drepturie lor de scuteală ce aveati de la alți Domni, 
“heproducem întroducerea acestui chrisovii, în carea 
se vede pe deo parte. toleranța română, pe de alta 
datoriile clerului catholicii cătră legile ţerei.: 

„Datorie având luminaţii Domni și oblăduitori, 
cari, de la Dumnedeii sînt orînduiți stăpânitori și 
povăţuitori de norâde, pururea a purta, de grijă pen- 
tru cei ce se află cu locuința 'sub oblăduirea sa, și 
pre toți să-i cuprindă cu ajutoriul și domneasca milă, 
care acea datorie asemenea păzinduse și de cătră 
Domnia mea, luatam aminte şi pentru prefectoriul 
bisericei catholicești din orașul Iași și alți padre 
(patrea) de la alte biserici catholiceșci, câte mai sunt 
în țara acesta a Moldovei, carii fiind, că din vechiă, 
ca niște Gmeni streini, ai năzuit, în țara acesta de. 
aii lăcuit supt oblăduirea Domnici Moldovei, unde 
Ş'ait aflat apărare, bună Qdihnă, cu mila Și ocrotirea lor, 
Și ati trăit până acum în totă liniștea, nesupărații 
După cum și Domnie mea aflându-i tot aseminea su- 
puși supt, domnâsca oblânduire a țărei aceștia ca 
dintru început, și milostivindu-ne asupra, lor,: soco- 
titam ca şi pe dânșii să-i agiutim cu .Greși-care ale 
nostre domneșci mile, cum aii avut și dela alţi lu-. 
minați Domni de mat înainte, care Și cărți gospod 
Sati vedut.la mâna lor. Pentru aceea 6tă dară, ca pe | 
unii ce sînt lăcuitori în țâra acesta, cu supunere supt 
a nostră oblăduire, îi miluim cu acâstă carte a Dom- 
nici mele, prin carea hotărîm, ca prefectorul să-și 
caute după, cuviinţă urmarea trebei sale, pe cât se 
cade, neoprit de nimine&, Dupe. aceea, urmâză scu- 
tirile : 1) de vădrărit pe viele dela Copoii și dela Mi-.
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- zoslava)— 141, pog6ne; 2) de desetină — 170 stupi, 

"cu condiţie ca să nu primâscă în crăşma lor vinit 

strein, nică în prisăcile lor stupi streini; căci atunci 

vor perde mila domnâscă; 3) După cele-lalte scutiri 

 axătate în chrisovul lui. Grigorie Ghica, chărăzeșce 

bisericei catholice din Iași milă dela vama domnâscă 

— una oca unt-de-lemnii pe lună. Apoi închee cu. 

aceste cuvinte : „Insă și Padră să se porte cu totă 

cuviinciâsa orândudlă, precum se cade“. (Uricar. t. 

V.p. 427 — 430). ia 

Domnul Scaslat Alexandru în a dâua Domnie, la 

anul 1813, din-noă întăreșee prin chrisovii jurisdie- 

țiunea prefectorului .bisericei catholice, ca să potă 

judeca tâte pricinele atingătâre de lege între eatho- 

“Jici, după datina vekie, și scutirile acordate bisericei 
; 

, 

catholice din Tașă, .cu adiogire. de: altele ndue : a) 

scutirea de goștină a una mie de oă; b) devădărit— | 

a 13 pogâne de vie la Bacaii; c) de desetină — a 0 

mie de stupi i râmători; d) pe lângă crâșma din lași, 

se mai scuteșce una în Bacăit a biseiicei catho- 

“licede aculo; e) scutirea a 34 Gmeni streini, din carii 

se xor întrebuința şi în serviciul bisericei dela cimi- 

tirul, ce s'a făcut în marginea Iașilor, spre îngropa- 

rea morţilor catholici. (Uric. t. V. p. 454 (5). 

Din tâte cele vâdute până acum se constată, că 

biserica catholică în România din vekime a fost to- 

lerată, ocrotită de guverne, scutită şi miluită, îm- 

preună cu-clerul că. Ai avut căpiteniele lor spiri- 

tuale, precum : episcop! visitațori şi prefectori, carii 

judecaii causele religiose şi administraii sacramentele 

lor dupre ritul lor, mărginindu-se numai la credin- 

cioșii lor şi fără a se atinge de drepturile bisericei 

și ale clerului orthodosii. Sai a 

Politica esteinii bisericâscă a Romei și lumâscă a 

Austriei nu s'aii mulțămit cu acâstă stare de lucruri. 

  

(*%) Tâto Documentele Biseriecă catholieo şi ale clerului ei din Moldova, sînt pu- 

plicate la finele tomului V-le din Urieariul D-lui TI. Codreseu,!
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Le. trebuia agenți: mai bine puși, cu-mâi multă auto- 
ritate în țâră și cu mai multi, influență; le trebuiaii epis- 
copi permanenți în România, carii făcând servici . 
religi6se catholicilor, se pâtă, face ȘI servicii politi- „ celor esterne. Acâstă dorință s'a manifestât mat întâi în Moldova în anul 1815, Și a provocat multe lupte și vânzolele politice în f6ră și afară de țâră, care ati continuat vre-o doi-spre-dece 'ani. Vor urmări aici aceste lupte forte instructive pentr biserica naţio- nală română, înpregiurul căreea se grupaii tâte for- 
țele ţărei,. când cerea interesele naţionale, 

„ Roma voia a chirotoni şi a trimite în Moldova un episcop stabili cu titlu de Bacowiă adică : al Bacăului! s6ii Bacăonul. Austria a dat tot concursul săi la'rea- " lizarea, acestei dorinți a Romei, întrebuințând totă „arta sa diplomatică atât prin ambasadorul săi dela Constantinopole, cât şi prin agentul săi din ţeră. 
La finele anului 1815, Agentul austriac, prin nota sa a cerut dela Domnul Scazlat Calimachii ca să se admită petrecerea în Moldova a unui archiereii. la- | - tinese, ce este a se chirotonisi cu titlu de „Bacoviiik, 

= 

u pentru toți ehreștinii de ritul catholic roman din țeră. 
Domnul, la-9 Decembrie, a convocat divanul țărei la Mitropolie spre a cerceta acestă afacere și ași da socotința „de: s'a obicinuit vre-o-dinidră a veni în Moldova un așa archiereii, sâă cu asemănare acestuia; şi de când ai contenit venirea și petrecerea ; și prin anafora îndată să înșciințeze pre Domnie“: 

Divanul, adunându-se immediat, sub președinţa. Mitropolitului Veniamin, a dat Domniei următoriul respuns : - | a aa 

  

. , ÎN - d zi 
a 

N . . _ 
. tă pai „Prea Înălțate Domnel : -. E us - - , 7 IS Da ga CA us „Prin luminată, țidula, Înălțimei tale din 9 dile a acestei curgătore luni Dekemvrie ui se porunceşce, ca adunându-ne la Sfânta Mitropolie, să facem cer- 

Li 
N
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cetare-și socotință în pricina arătării ce saii făcut; 
Îmălțimei tale de cătră cinstită IX. agenţie, pre- 
cum că din partea Austriei este socotință a se chi- 
rotonisi, ca să vie în. Moldova un archiereit catholi- 
"cesc cu humire de Bacoviii pentru cei-ee lăcuesc în 
pământul acesta de legea catholicâscă, de s'aii 'obici- 
nuit vre-o dinidră a veni în Moldavia un așa archiereii, 
s6i cu asemănare acestuia; și de când aii contenit 
venirea, și pentru ce, şi să înșciințăm ; spre împli- 
nirea luminatei porunci, ne-am adunat la Sfânta Mi- 
tropolie, și cu mare luare aminte stând a socoti, și a 

" cerecta tâte cele mai velă letopiseţe ș şi velki șciinţe | 
în pricina acestui respuns ce ni se cere, nu lipsi 
prin acestă de mai gios cuprindere a în şeiința pre 
Inălţimea ta. 

“In letopiseţele ce se afă aicea, aătiitore de: în- 
tâmplăzile acestui pământ, cum și în cele mai veki 

"ehrisove, care sînt, asupra părții bisericeșci (fiind 
unele aprâpe de dâue sute de ani) nam aflat să f 
fost vre-o-dată vre-un archiereii catholicii, cu numire 

“de vre-un ţinut, sâu cu strein nume, statornicit în 

pământul acesta; şi nici dela părinții și strămoșii 
n6ştri n'am audit că sar fi întâmplat vre-o-dată ar- 
chiereii de alt. religie.statornicit aicea. Dară de ar 
și dice catholicii, că ar fi avut episcop catholicescii 
la Bacăii, î însă găsim în chronograful țărei, ca într'- 

aceeași vreme, domnind cu adoa domnie Aron V odă; 
Anduit de. pre puternica Pârtă, craiul de Ardeal Ba- 
tori Jigismund, trimițînd oști, tâlchăreșce lait rădi- 

„cat pre numitul Domni, și ducându-lii la: Ardeal Lai 

tăiat, puind în locui pe Răzvan Vodă, om al. săi, 

N 

carele nici în catalogul Domnilor nu este trecut: 

(Răzvan a adus cu sine în ţără și un episcop catho- 

licit). După acâsta craiul leșesc, după rugămintea a 

„câţi-va boeri „pământeni, ce eră fugiţi acolo de tiră- 

nia ce urma aicea, ai rânduit Domnii pe Ieremia Mo- 

vilă Vodă, din nâmul boerilor moldoveni, pe carele
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„ trimiţindu-l cu oști leșeșci, Vaii aședat în scaun, şi 
ati omorit pe. cel rânduit de craiul Ardclului. Pe care 
Domnii Vaii priimit şi prea puternica Portă, și i-ai 
întărit Domnia. (leremia a alungat și pe episcopul 
catholicii adus de Răzvan). e | 

- Deci neîmplininduși scopul craiul Ardâlului, ati 
scris cărți cătră Papa și cătră împăratul nemţescii, 
jăluindu-se asupra craiului leșescii, că după ce el cu 

"multe ostenele și resbâie aii fost scos pământul Mol-: 
„daviei de supt stăpânirea tureâscă, și nădăjduia â 
uni pe norod, cu biserica apusului, craiul leșesc, prin 
punerea Domnului Ieremia Vodă, ati supus pe no- 
rodul Moldovânescii iarăși la împărăția turcâscă, 
pentru. care, pe lângă alte ponosună ce i-ar fi trimis 
craiului leșescii Papa și împăratul nemţescii, Vaii de- 
părtat de biserica apusului ca pe un împiedecătoriii 
a acei biserici. Deci fiind-că întracâstă vreme găsim 
în istoria bisericâscă, ci aii fost acesta 8-le Climent, 

„se pote socoti, că cu acea nădejde, că ar fi putut 
trage pre norodul acesta, aii trimis pre acel episcop, 
și că Domnul Ieremia Movilă Voevod, ca un pra-.. 
voslavnicii și supus prea puternicii Porţi, nici Vaii 
"îngăduit să se statornicâscă în pământul săi, pentru 
„cănicio încredințare alta nici dintro istorie nu avem, 

că aii fost vre-o-dinidră cu statornicie în pământul 
nostru episcop catholicesc, nici mat înainte de acestă” 
epochi, nici după acâsta încoaci. Legile și privile- 
giurile țărei aceștia sînt șciute până acum aşa. Că 
întracâstă pravoslavnică stăpânire numai Mitropo- 
litul și episcopii țărei s'aii numit și se numescii până 
astdi cu eparehii date și hotărite din învekime de. 
cătră stăpânitorii ce aii fost din început asupra aceștii 
țări, când saii pus scaunele acele duchovniceșcă în. 
aședământul și rândudla ce se văd astădi, carii și 

„acești archierei, când se fact, după vechiul obiceiti 
Și după candnele Sfintelor Sobdră, se alegi de cătră 
patrioții aceștii țări, și li se încredințâză ocârmulirea 

.
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păstorici prin darea păstorescului toiag, de cătră 

oblăduitoriul politicescii, rămâind cu statornicie o! 

cârmuind scaunul și turma ce * iaste încredințată, 

până la mutarea sa din viață, iar alţii din alte nea- 

muri și religii nu s'aii priimit a întră supt acest pri- 

vilegi iii întru acâstă stăpânire, ș si nică însuși ar chiereii 

_cci de o credință cu noi, carii sînt titulaai (5), după - _ 

cannele sfintelor sobră, nu numai că fără blagos- 

lovenia Kiriarehului locului nu pote săvârși nici o 

- lucrare din cele archiereșci, dar nici a întra în epar- 

chia sa fără a i 'se da'voie, nu iaste volnicii. Și dacă 

„pentu aceștia oprescii sfintele canâne, cu cât mai 

vârtos pentru cei din altă credință. S'aii întâmplat 

în câte-va rânduri a.veni archierei catholici şi arieni 

„(i (după v oia ce li s'aii dat de stăpânirea de aice), . 

însă ai fost.ca nișce musafui, zăbovind numai până 

s'aii isprăvit cercetările trebuinței legii lor, şi iarăși 

s'au dus la locul, de unde era veniți, iară statorniciți 

wait fost nici unul. Pentru acâsta, de vreme ce ȘI 

canbnele Sfintelor sobâră oprescii, și nici sait po- 

- menitîn pământul nostru aichierei de nâmuri streine, 

- statorniciţi cu socotința a tâtă obștimea, : ca. nișce 

fi adevărați a Sfintei Maieci nâstre biserici a Răst- 

ritului, şi supuși” can6nelor sfintelor sobâră, și vekilor 

obiceiuri, ce sînt lege “în pământul nostru, arătăm 

că nu pâte fi primit. 1815, Dekem. | 

Sub-scriși : Veniamin Jlitropolit Moldovei. Gera- 

sim Episccop Romanului. Jleletie Iipiscop Hușilor. 

Costali Ghica - Logof. lordali Canta logofăt. Con- 

stantin Bals logof. 
Domnul Moldovei Scarlat Calimeichii, pr imind a- 

naforaua Divanului, o a comunicat Inaltei Porţi, și 

tot-odată.. a iat și agentului Austriei o copie spre 

respuns la stăruințele sale pentru înființarea - cpis- 

copatului latinesc î în Moldova. Respunsul Porții s'a 

(£) Adică fără eparehii. - - | , a 
(2%) Armeni. ” 

ON



7 
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comunicat Domnului prin un mechtupă al marelui 
“Vizir, prin care se aproba cererea țărei pentru res- 
pingerea, episcopului latinescii. | 

Între acestea Archiereul latinesc, care fusese chi- 
rotonisit și timis în Moldova cu titlu de „Bacoviiit 
a murit, După ce la Roma și Viena sait încredințat, 
că nici Inalta Pârtă nici ţâra nu, voieșce să recun6s- 
că peţrecerea permanentă a unui episcop latinesc în 
Moldova, cu titlu de „al Bacăului, 's6ă Băcidnul 
(Bacoviit),* la Roma s'a ehirotonisitaltii episcop eatho- 
licii pentru Moldova, anonimi, adică fără titlu Ba-- 
Coviensis. E o 

Vestea, despre orânduirea acestui no episcop ca- 
tholie pentru Moldova din-noi -a neliniștit spiritele, 
şi divanul țărei s'a vădut silit a se aduia, fără con- 

„ vocarea Domnâşcă și a trata diu-noi asul acesța. 
La 11 Martie, anul 1819 întrunindu-se clerul și bo- 
eri la Mitropolie, aii espus din-noii Domnului afa- 
cerea episcopatului catholic prin următârea anaforă.: 

»Pr6 înălțate al nostru Domne! i 
În anul 1815, îi luna Dekemvrie, audind noi pen- 
tru orânduirea unui apusienesct episcop, pe carele... 
cerea biserica apusienâscă să'li trimiță în Moldavia, 
cu nume de Bacoviii, prin obștescă a nâstră atun- -! 
cea anaforă am pus înainte cele folositore spre 0- 

„ prire, că adică una ca acesta ati fost neprimită, la, 
noi pentru multele împiedecătorele pricini, care a: : 
naforă, înfâțișindu-se prin păzita de Dumnedeii Inăl- 
țimea, ta împărătescii stăpăniui am fost mângâiaţi 
toți, încredințându-nede singură stăpânitârea hotărîre 
pentru neclătiti paza obiceiurilor și aședemintelor ce- 
lor din începuta credinții nâstre, Acum tarășt am audit! 
din multe părți, că apusiensca biserică, luând încre- 
dințare, precum se vede, că noi șcim cu adevărat, cum 
că naii stătut vre odată latinesc episcop Bacoviii 
(pentru că nici aii statii scaun de episcopie vre-odată, în Bacăii, ca unul ce iaste supus din început episco- | 

4:
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pici Romanului), de aceasta încredințânduse, cătră 
alt scopos s'aii mutat, și ai chivotonisit - acum, pre- 
cum audim, alt axchiereii fără numire, care vra să 

dică întru tăcere : „Moldavias“, și ecre ca să-l tri- 
"mită aicea cătră noi la lași. Acâstii ; n6uă veste atât» 

_aă turburat deobştie pre toți, și au adus întru neli- 
niște și tagma bisericâsci, pre boeri și tot norodul, 
încât nici “așteptând ca să luăm porunca Înălțimei 
tale pentru acesta, am îndrăznit să înșciințăm prin 
obștescă anaforă dreptăţile patriei n6stre, tâng uirile 
şi în sfîrşit terbintele nâstre rugăciuni. Când Sai 
supus smerită patria nâstră izvonttoriului de charii 

_pragii a Înaltei Porţi, am luat înscris făgăduinţa mai 
ales. către acâsta ântâiii- ca credinții nâstră să fie 
slobodă şi tagma, nâstră cu totul nebântuită, și tre- 
buinţa cerând să se diafendefsască de cătră Măria 
Sa, a căria stăpânire fie vecinică.. Cetim în istoria lo- 
cului pe carea, o avem în condice serisc de mână, că 
la anul 1592 COraiul Ardealului. Batori Zigismond 
trimeţînd oști :în Moldova, tălhăreșce aii răpit pe 

„Domnul de. atuncea Aron Vodă, ce întru a doua -- 

“Domnie domniă (carele era orânduit - dela. Inalta 
Portă) ș și ducendulii în Ardeal, iati tăiat capul, așe- 
dând în locul lui pre alt Domni, omit Gre-care al 

seii cu numele Răzvan. Acest Răzvan aii adus cu 
„sine și.un episcop, nu scim cu ce nume, de care is-: - 
toriseșce geograful Meletie pripuind că ai fost. tri- 

mis de papa ( Climent al S-lea. Deci mai înainte de 
a face mișcarea de -resplătire! Inalta Portă pentru 
desbinarea locului, audindu-le acestea craiul Le- | 

chici dela Gre-care boeri pământeni, ce aii fost fu- 
“it acolo pentru apropiare, îndemnat de cătră po- 
menăţiă boieri, aii făcut Domnii pe. leremia: Vodă : 
pre carele î însuși ei boerii dintre dânșii, laiă alesii, 

și întovărășindul cu oștile sale,. laii aședat; în 'lo- 

cul lui. Răzvan în scaunul Moldaviei, izgoniți fi- 

ind după dreptate, ȘI Răzvan, ce s ai tost făcut
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Domnii fâră cuviință, (carele pentru acâsta nici în 
catalogul, celor ce ait domnit se arată), și episcopul 
seii. Pe acest Ieremia Voevodii, ca pe un pământânii 
ȘI cu alegerea a însuși. boerilor orînduit, laii. întărit 
și Inalta pârtă mai pe urmă, și sai liniștit smint6- 
lele. Iar craiul de Ardâl Batori Zigismond, depăztat 

- fiind de obșteştile sale nădăjdi, serie Papei de atun- 
cea, paraponisinduse asupra craiului de Lechie cu 
însuși cuvintele acestea: „că el nici ostendle cruțând, 
nici multe: cheltudle, at răpit: Moldova din stăpâni- 
rea Otomanilor, și cu bune nădejdi se hrănea, că Și 
pre toți supușii iar fi tras la dogmele Papei, iară, cra- 
iul Lechici, cu dinprotivă urmare aii înzădărnicit pre 
tote.“ Și papa de atunci, acest feiiii de serisore pri- 
mind, ati afurisit pe craiul de Lechia, dupre obi- 
ceiurile lui. Dar 6re not nu avem dreptăţi să prepu- - 
nem noul scopos al bisericei apuseneşci, că iaste 
pentru. ca să tragă dintr'a noştrii, câți ar putea din 
„cei mai proști? Sati cătră ce foloseşce a, se trimite 
episcop la o eparchie nesupusă ci, și carea iaste su- 

» pusă dupre cele politicesci altei împărății, și credința 
stăpânitâre dintru început;o are pe cea a răsăritului, 
și dogmele cele apostoleșci, :și carca nici-odată ai 
avut latini episcopi, din început până astădi? Dar | 

„pote a se lua spre pildă, latinescul episcop, cel ce. 
dințr-alte părți ai venit. pentru puţine dile în vre- 
mea, pomenitului. craiu Batori Zigismond? Serie is- 
toria romanescă, că de multe ori aii venit monachi 
ai Bisericei apusenesci, spre a trage la dogma lor pe 
lăcuitorii. Moldovlachiei, dar adaoge, că pururea, aii 
fost izgoniți, alte ori cu lemne și to6ge omorâţi fiind,. 
iară alte ori cu petre ucigânduse. Istoria Roinaniei 
Ş 442 și $448. Cele-de acest-felii alcătuitâre de ră- 
dicări de norodi, și prigoniri nu le punem înainte, 
să nu fie, ca pre o pildă, nici îndiăznină să, le dicem 
în alt chipii : de cât numai întru ceea ce priveşce la 
tulburarea bunei întoemiră, ce se păzeșce cu megie-
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| şitele puteri : și am aduce și mărturie din biseri- 
ceşeile. canâne, e că acest felii de mișcare a apusene- 

ştii. biserici iaste -la noi totuși de tot nepriimită, și 
dupre urmare înprotivnică la iubitoriul de supuşi 
sfat și voinţă a stăpânirei sale, carea privește la o-. 
crotirea credinţei ntre, Dară pentru ca să nu pre- . 

„lungim spre mai mult pre cele dise, și să îngreuem 

audul înălţimei tale, le lăsăm de acestă dată. Aces- 
tea. dar așa aflânduse, înștiințăm cu smerenie păzitei 
de Dumnedeii Înălţime” tale, și prin Înălţimea ta și 
mult îndiliților noştri Domni, de eptățile nâstre, Adică 
că pretinderisim întru durere nebântuirea credinței 
şi a dogemei nostre, și cerem la acâsta, ajutoriul înal- 
tului Devlet, după prevelegiile nâstre din început, 
cucerindu-ne ferbinte, și rugândune, ca nică vremel- 

nicii, nică pururelnicii, să nu fie ertată primirea unui 
episcop apusanii în Moldova. Ci precum ne tânguim 

“și pentru cele ce aii apucat a se.tace, adică ni prâ 
de mult abia avea o singură capelă apusenii în lași, 
şi acâsta sait ertat de cătră mepieși, pentru că se în- 

„tâmpla a merge și a veni pentru neguțitorie, și din-. 
tru ci puţini rămânea și lăcuitori, dar însă supuși 
pravelelor nâstre întru cele politiceșcă. Iar în qilele 
lui Alexandru Vodă Mavrocordat, cci licit și fă gar tat, 

nu șcim cu ce chipuri slobodinduse, ai zidit Și bi 

“serică a; lor, peste pravelele ș și dreptăţile nâstre : 
cum cerii și episcop, iar în urmă cu trecere de vre- 
_me, întru cât Gre se vor întinde, ce puind înainte !. 

„afaiă de dreptăţile n6murilor, afară de bisericeştile 
nstre pravele, afară de cele pământeșci și politici. Dar 
noi, lăsând : a cerceta politiceștile scoposuri, ca unile ce 

„nu ni se cuvine, herugăm în sfirșit, ca sănu fie ertată 
“: nici-odată întrareă achiereului latinii în Moldova, 

pentru că va unelti multe necuyiinţe, și va pricinui 
lăcuitorilor obștescă turburare și. răzyr ătire. 1819. 

Mast, 11. 
Subsesiţi : - :-, ; Veniamin 3itrop. Mold. Gorasin 

esa HEI pai
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episcop Romanului. Meletie episcopo Hușului,“ Ur- 
mEză apoi suberierile egumenilor monastirilor. pă- 
moânteșci și închinate. Tote sub-serierile sînt prece- 
date de peceţile posturilor bisericesci respective. 
„După elerii urmeză subsericrile boerilor divaniști: 

Constantin Balș Logofăt, Iordali Canta Logofăt, 
Grigorie Sturza Logofăt, Lupul Balș vel Logofăt, Di- 
mitie Sturza Logofăt, Sandul Sturza Vistiernie, 
Jordali hoset Visteviiic, Constantin Canta Visternic, 
JManolalii Dimali Vornic, "Dimitrie Ralet. Vornic. Și. 
cei-alți boeri Vornici, Hatmani, Postelnici, Spătari, 
Bani, și de tote stăvile bocreşci. 

Domnul Scarlat Calimachii, primind acâstă ana- 
foră, a serisii dupte cuprinderea ei mijlocire la Inal- 
„ta Pârtă, -cerând a nu se admite cererea Austriei, 
de a se stabili episcop papistășese în Moldova. Porta 
cunoscând însemnătatea, politică a acestei miqlociră | 
sa grăbit a o aproba și a respunde Domnului prin 
următoriul hatișerifă imperial : o 

„Osebitule între Magistanii seminţici lui Mesie, 
acum Domnule al Moldaviei, Calimahi-zad€ Scar- 
late Vodă, sfirșiturile tale să fie ogurlii! După ce va 
ajunge 'porunea mea ceă, împăriătâscă, și se va face 
cunoscut, că în Memleketul. Moldaviei s'aii socotit 

" din partea Elciului austriacesc a se rândui „episcop 
latin, începătoriii legii latineșci, cu nume de: Baco-: 
vii, şi la anul 2831 — agentul austriacescii, ce. se 
află în Iași, aii făcut acâstă cerere, at arățato Mi- 
tropolitului Moldaviei, episcopilor şi celor ântăii 
boeri, și ait respuns, că a şedea în Moldova episcop 
latin iaste în protiva vechilor obiceiuri a pământu- 

„Dă, și cu totul nepotrivit legii și nepriimit pămân- 
„turilor, și de pagubă și de vătămare, și în câle din 
lăuntru și în cele dinafară. De aceca agentului aus- 
triacescii s'aii dat copie după tacrirul Mitropolitului, 
„episcopilor şi celor ântăi boeri ai Moldaviei, și alta 
tălmăcinduse sai trimis la înaltul Devlet. Și după 
„Cuprindesea sfântului împărătescului met hat-hti= 

N 

” .
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maiti, sati dat respuns Elciului austriacescii, ce se 
află în cetatea înaltului met scaun, că în pricina a- 
câsta, de ne va pomeni, nu se va, face mbsadea, ci 

se va da respuns precum cere pricina. Cum și din 
| partea agentului de se va face vre 0 cerere în acâstă = 
„pricină să i se dea respuns pe chipul cuviincios, că 
nu va fi primit, după cuprinderea trimâsei ţie cărți 
a lui Șadir Azim. Și Elciului austriacescii, ce se află 

la înalta mea Pârtă, i i Sai făcut acum cunoscute - 
cărțile, ce s'a trimis din partea ta, după ce ţi saii 
trimis- mai înainte cartea marelui Șadir Azim, că de 
va mai pomeni pentru pricina arătată, nu i se va da 
musadea. Apoi pri acele cărți trimise de tine se 
cuprinde, e latinescul episcop aii venit la lași cu” 
chip, necunoscut, având numai cinste de a fi episcop, 

și după puține. luni ait murit. Și audindii Mitropolitul 
Moldaviei, episcopii și cei întâi boeri, că sau rân-. 
duit din partea Austriei alt episcop, în locul celui 
mort, şi se trămite în Moldova, ai trimis magzar cu 
peceţi, cerând a se depărta și a se opri venirea lui, 
ca, o pricinuitâre de multe kederuri și- smintele. Ca- 
rea după ce ai ajuns la înalta mea „portă, sai dat 
respuns Elciului austriacese, ce șede în Parigrad, ca 
să nu vie episcop în Moldova, ci să se oprâscă. Și 
spre acâsta sait dat și înalta împărătesca mea po- 
ruucă, că de vreme ce în sfintele trataturi nu se cu- 
prinde a ședea episcopii latinescii î în Moldova, să se 
oprescii venirea, ui și șederea. Și de vreme ce pri- 
cinueșee smintelă, și nai ales vătămare, turburare 

și nemulțămire raialiă, de accea și acum se dă al. 

„mei împărătesc hatișerif. Și sati dis celui de aici 

„austriaceseit Elciii, că de. acum înainte, de va mai. 

pomeni pentru acâstă pricină, -nu va fi ascultat, ci. 

se va urma după chipul ce s'aii respuns mai înainte, . 

De aceea sati dat acestă a mea împărătescă po- 

roncă, și după ce te vei pliroforisi de pricină, de se 

va mai face vre o cerere din partea agentului austri- 
. ” - . 4
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acescii, ce-se află acolo, vel urma după. respunsul ce 
ți sait dat imai înainte și să te îngrijesci, și să te si- 
lesci cu frumos chipii a se opri. Pentru acesta sait 
dat acestă înaltă poroncă, și cum va ajunge, vei 
urma precum ţi se porunceșce, dând cinste sfântului 
semnii. Serisusaii pe la sfârșitul lunei gemazil achâr 
anul 1234. . | a 

Politica Austriacă însă și după acest al doilea: re- 
fusii, nu s'a lăsat de planul înființărei episcopatului 
latinesc în Moldova; însă sub altă formă :. de e- 
piscopit visitătoriii; 6ră nu sub forma : de episcop 
permanent. Spre acest sfârșit ea a lucrat mai ântâiii | 
pentru resturnarea Domnului Scarlat, și înlocuirea 
lui cu Michail Suţul, eredând că cu schimbarea 
Domnului se va schimba, și politica țărei în privire 
către episcopatul latinesc. Ii 

Noul episcop latinesc, anume Philipii Paroni, chi- 
rotonit la Roma cu titlu de „episcop d'Yloan“ se : 

- dusese mai ântâiii la Constantinopol, unde prin stă- 
ruința ambasadorului austriac își dobândise un fir- 
man carele îl autorisa a veni-în Moldova pentru a- 
facerile sale sub-numire de „Monseigneur Philippe 
Paroni Ecelesiastico,“ EI se află în' Moldova încă 
din luna lui Iunie, în calitate de episcop visitator. În 
țsră însă se șcia, că acest episcop fusese chirotonit 
anume pentru Moldova, şi. ca să petrecă aici, deși 
în arătare el voia a. fi luat numai ca visitator vre- 
melnicii.. De accea el fu oprit a esercita, episcopatul. 

„Agentul Austriei, Iosef Raab, la, 17 August, anul 
1819, a adresatii noului Domni următbrea notă în 
limba francesă : a 

„Monseigneurul Jean Philippe Pazoni, episcop 
d'Yloan, visitator, apostolice venind dela Constanti. 
nopole cu firmanul aici alăturat, sub denumirea de 
» Monseigneurul Filipii Paroni Ecelesiasticii, pentru 
afacerile sâle,“ se află 'aici dela 18 Tuniă 1819. | 

Afacerile unui episcop visitatorii nu pot să “fie 
i
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nică de cum altele, decât de a visită bisericele die- 
cesei, a cerceta ordinea, buna regulă în parochii, a 

hotări asupra Gre căror punete de contestațiune în- 

tre păstoriții săi, a administra sfintele sacramente, 

a da, confirmațiunea (* :) preservată episcopilor; acest 
sacrament la ceatholicii romani nu se dă împreună 

cu botezul, ci tocmai după câți-va ani, și a face mi- 

sele(*%) în dilele hotărâte pentru. săvârșirea lor. 
Cumcă episcopi visitatori tot-dâ-ună aii venit în 

Moldova, că. ek ati esereitat aici funcțiunile lor, că 

mai fost nici-o-dată împedecaţi, neliniştiți, s6iu 

oropsiți, este un fapt pre carele tot clerul din lași și 

Domnii magnați ai țărei Lai confirmat înseris cătră 

Înalta Portă, și de pre care sub-scisul agent al Ma- 

iestiăţiă tale imperiale regale apostolice a avut ondrea 

a supune Înălțimei V âstre o traducere. Acâsta sa 

„practicat așa din timpul predecesorului Inălțimei 
V6stre, și totul ar fi fost terminat, decă nar fi fost 

supra-venit mârtea episcopului Berardi. 
Acum, când Monseigneurul Paroni episcop visi- 

tatoriii voiesce în virtutea firmanului seit a pune în 

ordine afacerile sale, care nu sînt și nu pot fi decât. 

afacerile mai sus arătate, și pentru. esercitarea că- 

rora el cere învoire, el este împedecat întrua cesta. 
Fiind-că funcțiunile sale se săvârșescii numai în li- 

untrul bisericelor catholice-romane ei nici odată 

n'aii fost împedecaţi în esercițiul cultului lor, religia 

catholică-romană fiind ţolerată în Moldova ca în 

tâte cele-lalte provineii othomane, s'ar putea nașce 

neorânduele, dâcă s'ar opri catholicilor de ași pri- 

“mi sacramentele dupe liberul eserciții al eligi iuni 

lor, Sub-semnatul agent al Majestății sale, imperiale 

al Austriei, Drotegiând, din ordini, religiunea catho- 

lică și bisericele de ritul acesta în A Moldavia, are 0- 

nGre de a ruga pre Inălţimea VGstră de a permite 

C) Ungerea « cu miră. e | . 

%) Liturgiele. : : e
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Monseigneurului episcop Paroni de'a esercita, aface- 
rile sale în bisericele sale, de a nu i se pune obsta- 
cole la acâsta și a încunosciința, cât mai curând pre 
sub-scrisul de hotărârea sa, -spre a informa de a- 
câsta pre Monseigneurul episcop visitator Paroni. | 

Având ondrea, a oferi Înălţime Vâstre omapiele 
celei mai înalte și mai distinse consideraţiuni. „Sub- 
scris : Josephe faab,* | - | . 

Domnul Suțu. primind nota agentului austriac, 
prin Ordinul seii dela 17 August a convocat Diva- 
nul țărei, căruia %-a trimis acâstă' notă spre deli- 
„berare și hotărîre. Ordinul Domnesc sună ast-felii: 

„Noi JMichaiă Grigorie Șuţul, cu mila lui Dumne- 
dei Domiă făret Moldovei. - | 

| Prcosfinţia ta părinte Jitropolite, 
Iubitorilor: de Dumneleii episcopi, 

I toți preosfinţiții Archierei împreună cu toți pre 
cuvioșii Archimandriți și Igumeni a sfintelor monas- 
tir, ce vă aflați aice în orașul Iașii, 

 Cinstiţă şi credincioși boierii Domniei mele, Dum- 
nevstră halea și proint veliți boeri ai divanului pă- 
„mântescii. a 

Cinstit K..K. agent haab prin nota ce'a dat ci- 
tă Domnia mea, care se alăturză aicea, ati făcut ce- 
zere întru a se slobozi catholo-romaicescului episcop 
întru lucrarea celor ce se ating; de chismarea Sa, după 
cum mai pre larg pliroforie veţi lua din însuși înso- 
ţita notă. Pentru care poruicim, ca Sâmbătă la 28. 
a curgătorei luni neapărat adunându-vă la S-ta Mi _ 

„tropolie, veţi cerceta atât firmanurile ce sati dat în 
„pricini ca acestea, cât și anaforalele ce s'a făcut, a 
cărora înțelegere potrivindu-o cu cuprinderea notei 
aceștia, prin anaforă închipuitâre socotinţii Preos- 
fințici Vâstre, şi a Dunmevâstră, prin care să putem 

! 
,
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da un respuns hotă râtoriit aceşti note, să avem șei- 
re, poruncim Domnia mea D-lui 'Vel-vornicii de A- 

_prodi, ca i Domnâsca nâstră țădula acâsta să ȘI “aibă 

urmare Si lucrare ek întoema, și pre deplină 1820. 

Aug. | | 

Ag catul austriac, după ce s'a informat de ordinul 

3 Domnesc pentru convocarea. Divanului în cestiune: 

episcopului latinesc, a adresut şi Mitropolitului V e- 

niamin o seris6re, în carea ela espus tâte temeiurile, 

prin care credea a îndupleca divanul în favârea ce- 

rerii sale. Reproducem ; aică și. acestă scrisore 

„Cătr ă faate prcosfințitul Jitropolii a fărei Moldaviei | 

Kyriu Ari iu Veniamin. 

Luând cii gios iscălitul Kesaro- ră Aescii agent, în- 

„şciințare, că. după o țăidulă domnâscă, ce sati dat, 

este poroncit ca să se adune D-lor Veliţii. boeri' la 

28 a lunci aceștia august, și în obşteseul sfat săși 

dea socotința Diunilor-sale în “pricina episcopului 

“romano- _catholicescii, e care se află acum aici, adică de 

„pste el aice în Moldova să boteze, să miruâscă, să 

cunune, să îngrope, şi câte altele se atinge de kic- 

marea, sa ? — înii ci voea înfățoșa Eminenţiei Vâstre 

următârele observaţii în pricina acâsta, spre a Emi. 

nenţiei Vâstre de bine-voitâre Iuare-aminte și înţe- 

leptă critică; ca unul ce din poronea pre înălțatului 

împărat și pre milostivului meii stăpânii, sînt însăn- 

-cinat și cu protecția biser ice vomano- -catholiceșci în 

pimântul acesta. . | 

„'Tâte mărturisirile credinții, care se sufără prin | 

iile marii Europe, mai ales în Rosia, ait pe: lângă 

preoţii, duchovniciă trebuincioși, și episcopii lor, spre 

săvârșirea celor, mal înalte duchovniceșci lucrări ale 

dogmet lor, d. p. mirul; preoția ete. “Așa videm, că 

în înijlocul romano-catholiceșcilor țări a împărăției 

Austrici și a pravoslavnicei Rosie, se află, osebit de
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episcopii legii stipânitore, și episcopii greceşci, ro- 
mano-eatholiceșci, armineșci și luterăneşcă, fără a se, 
stinghiri cea dominantă mărturisire-credinţei a pă- 
măntului cât de puţin. | | 
„2. Domnii și Archipăstorii Moldaviei după dis- 

părțitea bisericelor, n'aii încetat-a suferi, ca să se 
așede aice în pământul Moldovii catholici, Luterani 
și Jidovi, și din poroneile ale Domnilor dintr'a cea 
vreme se vede, că catholico-romanii tot-dâ-una ati 
avut episcopii lor suferiți de cătră .oblăduire și ritu- 

„sul pământesci,. - Ii 
3. Aseminea se vede și în diua de astădi, ci Ovreil, 

a cărora nemi, dupi cuvântul Domnului nostru Lisus 
Christos, până, la sfîrșitul lumii n'a să se stingă, aii 
rabinii și hahambașii lor în tâtă țara, și fiind ei su- 
feriți numai cuvântul și porunca Domnului se îm- 
plineșce, apoi fi vor Jidovii mai îngăduiți de cât noi? 
AN orodul catholico-roman în țara acesta se sue 

la 40,000 suflete (*), și mai toți sînt supuși Înaltei 
Porţi othomaniceșci și birnici. Dacă dar Domnul şi 
Mântuitoriul nostru porunceșce, ca Jidovii, carii nu 
li credii, să fie răbdață, cu cât mai mult se cade, ca 
mărturisitorii Sfinţiei sale, macar că de altii formă, 
să fie suferiți și să aibă păstorit și archipăstorii lor 
trebuineioși, spre a lor povață și învăţătură spre fapte 
chreștineșci, -; | Sa a 

5. Iipiscopul catolico-roman are să privighieze și 
să caute numai la cele ce se. ating de disciplina ȘI. 
orândudla ritului lor, săvârșind şi cele mai înalte 
taine ale lor, fără a se amestecă la cele ce sînt a pă-. 
m6ntului, sait a pretendarisi împărtășire de. driturile 
și privilegiele avchipăstorilor pământeșci, socotindu-se 
întru acestă privive și el ca şi cei niulți episcopi fără 
eparehie. a a „ 

Aceste sînt luările aminte, care le înfățoșezii Emi- 

(*) Cifră esagerată pentru timpul acela, Numărul total al catholicilor abia în qi- lele nostre, îu tgtă România este de 45,152. (Almanach. Cultelor pe an. 1868).
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nenţiei Vâstre, spre milostivă chibziiire, și sînt bine 
încredințat, că strălucitârele svoistve (*) a duchu- 

„lui Eminenţiei Vâstre, cu care vaii împodobit pronis 

dumnedeâscă, nu se vor trece supt tăcere, netrecând 

cu vederea și pe pre Inălţatul Împărat protectorul bi- 

sericei catholico-romane în țară acdsta ; și fiind înda- 

torit a axătă şi la mai înaltele locuri urmarea ce se 

va face, rog pe Eminenția Vstră, ca să aib răspuns 

pe aceste observaţii ale mele, fiind al Eminenţici 

Vostre pr6 plecată slugă. (Subscrisii) : Joseph Paab 

Agent desa Majest6 L. A,et cet. en Moldavie. în Eși 

la 5. Sept. (5%) 1820. | | 
La diva, însemnată prin ordinul domnescii s'a în- 

_trunitla Mitropolie un Divan estra-ordinariii, compus. 

din 12 Membri ai Clerului înalt, cu Mitropolitul și 

Episcopii în frunte, din un numnă&r peste 30 boeri. 

Resultatul deliberării acestui divan sa adus la cu- 

hoșcința Domnului prin anaforaua următâre : 
; 

Prea Inălţate Dumne ? 

În urmarea Domneştii ţidule din 17 a lunei tre- 

"cute august, alcătuinduse la sfânta Mitropolie a ță- 

_zit obştâscă adunare a cinului bisericescii şi politi- 

cesciă, întoema după cuprinderea luminatei poroncă 

a Înălţimii tale, ait pătrunsii cu bună luare aminte 

doginaticesea punere înainte prin notă de cătră D-lui 

K:K : Înpărătescul agent, atingătore de cel ântâiiu 

punct, bisericescii' a -pravoslavnicilor pământenilor 

“moldoveni, pentru un episcop apusienescii, numindul 

Catholoromaicescii, cerând pentru dânsul slobodă, . 

voe la lucrările, ce se atingii de datoriile chemărei 

sale, şi cetind mai ântăiii nota din cuvânt în cuvânt, 

- am vădut că ceririle sînt, ca acest cu chemarea de 

episcop să. aibă a cerceta bisericile catholiceșci, ce “ 

  

(*) însușiri. : i 
(%) Calendarium grigorian,
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sînt în cuprinsul oblănduiret sale (adecă în Molda- 
via) a îndrepta bunele rânduele în popoarele: sale, 
a hotărâ cintâmplătârele, pricini între oile păstoriei 
sale,:a sluji taimele „adică mirul, și a face ungere 
sait chrisma, care se dice că este la dânșii datoriea “ 

„unui episcop, și care la credința catholicâscă nu se face 
odată cu botesul, ci după trecerea de câţi-va ani a 

"acelui ce vine in lume, însfărșit și ca să-slujască for- 
malnicii episcopul în dilele prasnicilor. - 

Din acâsta lesne să înțelege, că puterea cuvântu- 
lui este, de ase legiui în Principatul acesta formali- 
cescul păstorii a credinței catholicești, și acesta se. 
albă de acum protecția c6 din poruncă, care arată 
D-lui Agentul că sai rânduit a o păzi pentru bise- 
ricele catholicești din Moldavia, * a 

Prea Înălţate Dâmne! prin stălpirea ochilor no- 
ștri asupra acestei note a, cinstitului agent am v&- 
„ut două nouă isvodiri privitâre; una de a dobândi 
formalnie păstoriii în Patria nâstră şi cea dealdoi- . 
lea de a.resuna, formalnica protecţie a Agenţiei pen- 
tru bisericele apusenești din: Moldavia. Amândouă 
înpingeri aspre, și isvodiră neașteptate într'o epar- 
chie, carea aii păzitii până acum ființa sa prin „hă- 
răzitele pronomii din învechime. de cătră prea pu- . 
ternica Împărăţie, și cel mai ântăt articul a prono- 
miilor celor nai scumpe este păzirea cea, fă ră. de 
“nică -obăntuire a legii și a bisericilor n6stre, care 

. acest harit cu *statornicie lam vădut ăvărsinduse 
de câtră prea puternica, și hrănitorea Impărăţie. Iu= 
tărit prin tâte vrednicile de. cuviinţă hatişerifuri, du- 
pă care se închide toată toleranța dupmaticâscă, a 
altor. streine închinări, și pe acâstă temelie nădăj-- 
duim a lăsa și pe urmașii noștrii spre mânpâerea cea. 
desevârşită. Pentru acâsta, dar, înplinindi porunca 
Inălţimei tale, facem. aicea o preseriere în scurti 
“pentru ispitele, câte după vreme aii făcut apusenii 
„bisericești case: pâtă a fi păstori încă de cândii nu



PAPISMUL. ŞI BIS. ORTHODOXĂ ÎN REG. ROMĂNIEI. 5 

era. înpământul acesta oi de a bisericei catholicești, 

şi începim de la un'vacii necunoscut, găsinduse pin 

Istoriile vechi 'ellineștă, că mai înainte de închina- 

rea; supunerei "Perei ia prea Inalta Poartă, în vremi 

neaședate și râsvrătitâre, și înnăvălirile neaniulilor 

megieşite, de ait și cereatii biserica apusienâscă a tri- 

"mite păstori în Moldaviea spre înmulțirea oilor sale, 

prin: tragerea la dogmele lor pe moldovenii de atun- 

cea, însă nu ai putut ajunge la praveţul lor, fiind 

isgoniţi cu pietre și cu lemne, și uniă dintr'nșii și u- 

ciși de cătră norodul pravoslavnicii, „acâstă întâm- 

plaxe, fără. de îndoire, se înțelege că nu slujește de 

pildă că ati fost latini păstori în patria nostră“. După 

acâsta apoi 6ste și epohi a Istoriei pământului, care. . 

arată, că după ce aii intrat pământul nostru în stă- 

“pânirea prea puternicii Impărății la anul 1592 :un 

Kraiti al Ard6lului anume : Bator Sigismont, trimi- 

țind. oștă în Moldavia, sîlniceşte ati xăpit pe cel de- 

atuncea Domni Aron Vodă, pre carele prea Inalta 

Poartă avea rânduit stăpănitoriu "Perii întru a doua 

Domnie asa, ȘI ducândul în” Ard6l' iati ridicat viața 

prin tăcerea capului, rânduind numitul ISraiii, pe uiiul 

anume : Rasoan-om al săi, pentru a fi domnii Mol-- 

davici, acest Pasvan ati adus cu sine și pe un epis- 

cop latinescii, nu știm sub ce nume de eparehie, 

pentru carele Istoricii pământești, și Meletie seriito- 

riul Geografici a vremei aceea facit pomenire, că ar 

fi fost trimis episcop de cătră papa Romei Climent 

al 8-lea. Inti'acest chipi dar, nu după trecere de multă 

vreme, și may înainte de aface prea puternica Impă- 

“ răție răsplătire călcărit:acelui Batov Kraiul Ardelu- 

luă, însciințânduse de întâmplarea Moldaviei Ira- 

“iul Leşesei prin arătarea boerilor pământeni, ce aii 

fost fugit spre scăpare în megieșita țară leșască, al 

numit cu primirea acelor boeră + pământeni . de. 

“atuncea Domni pe un lerimie Voevod: pe carele. 

„cu oști leșeșcă Laii trimis în; Moldavia, iisgionind pe
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Rasvan omul Oraiului Batorii, înpreună cu toţi ai 
sti, iar pr6 puternica Impărăţie găsind cu cuviință 
alegerea lui Lerimiea Vodă, din pământeni, laă în- 
tărit întru Domnia 'Țerii, atuncea Craiul Ardealului 
Bator ai pornit jalba sa cătră Papa Romei cell din 
vremea aceea, asupra Craiului Leșeșcii arătând că 
el necruțînd, nici cheltuială, nici ostendlă ai răpit 
Țara Moldovei, din stăpânirea prea Înaltei Porți, 
sub cea mai bună nădejde că pre toți locuitorii țării 
ar fi putut ai trage la dogmele apuseneșcă, iar Craiul 
leșescii cu împrotiva sa urmare ai înzădârmicit lu- 
crarea sa cea râvnitâre cătră lege, drept aceca ȘI 
Papa tulburându-se, aii anathematisit pe Caiul ță- 
rei leșești pentru împedecarea ce ai făcut, iată dar 
și al doilea întâmplare, carea nu numai că nu pote: 
sluji drept pildă bisericei apuseneşti, dar încă este 
„ca un prilejii pământenilor Moldaviei pentru desco- 
perirea mrejilor legii, şi pentru îngrijirea cea pururea 
despre dânsele. Numai. rămâne altă epochi după 
acestă silnică întâmplare de vre-un episcop sat păs- 
tori latinescii, în țara nostră, Și aceea ce se pome- 
nește prin notă, că se pâte mărturisi de cătră pămân- 
teni, că trecători episcopi ar fi fost, iar nu șezători, 
pentru care se face pomenire Și prin anaforaua din 
partea pământului; nu are alt temeiii, de cât că în 
vremea oștirilor trecute, când era în pământul nostru 
oștile altor stăpâniri, sait întâmplat trecători episcopi 
saii Archierei latinești din țara leșască unii, și alții 
din partea-țărei Ungureșci, sait pentru trecere, sai 
pentru particularnice trebuinţi cu ocârmuitorii oş- 
tenești, însă ne arătați de păstori latinești, ne numiți 
nici de însuși cei mai masi a oștilor, sati ocârmuitori 
streini vremelniceștă și întrun cuvânt precum ait ve- 
nit nenumiți așa s'aii făcut și nevăduți fără de nici 
o formalita a ființii lor, Și iată că nici acâstă al treilea, 
epochi, nu pâte sluji spre. pildă temelnică, iar în 
vremea, de pace de ar fi fost, fără de îndoire prin fir-



PAPISMUL ŞI BIS. ORTHODONĂ ÎN REG. RUMĂNIEI. 59 

man Sar fi arătat numirea şi rânduirea sa, şi s'ar afla 
şi în analurile Împărăției trecută. Să arătăm acum, 

şi cea de față aducere aminte a acestor ce trăim, că 

am vădut cu okiă, întru o curgere acum de șase-deci 
ani, că în cuprinsul Moldovei, nu ait fost episcop 

sait Archiereii apusenescii, cu Gre-care numire, saii 

şedere multă, sait puțina în pace, și înplinitâre de- 

stvârşirei bisericești, fără de cât am vădut preoţi pe 
la, satele latinești din țară, și la o capelă apusienâscă 

din Iași, cu slobodă voe făcută ântâiii, și capelă nu- 

mită, iar în anul Domnici Domnului Alexândru Ma- 

vrocordatii, ce ati prebegit în Rossia, fără de știința 

pământenilor prifăcută capela în. zidire de biserică 

de piatră, acești preoți apusenești, viind chirotonisiți 

de piste hotarii, sevârşia tâte ale dogmelor latinești 

şi câți trăeseii din 6menii lipiţi la acâstă credință 

numai de cătră acci preoți sait botezat, și saii unsă, 

și sati cununat, și sait îngropat morții lor, toți însă 

şi preoţii, și cei de prin sate nu arătă altă formalnică 

„ “protecţie de câtii acea pâmântâscă, daracum cu patru 

animat înainte peste tâtă nădejdea Dumnealui Agen- 

tul K : Krăeştii Impărăţii ai arătat măriei sale 

Domnului Scarlat Calimach procatohului Inălțimek 

tale, că saii găsit eu cale de cătră acâstă Inaltă 
curte, a se iândui şia se, trimite la Moldova, un 

episcop supt nume de Bacoviii, ea un începătorii. a 

legei lăcuitorilor latini din țară, după care ne nă- 

dăjduită arătare, măria sa cercetând cinul bisericescii 

și politicescii aii primit și anafora obștescă, că, ființa, 

și şiderea în Moldavia a unui episcopi latinii iaste 

înprotiva, obiceiurilor pământuliii, și nepriimită de 

cătră pravoslavnicii lăcuitori de aicea, și ca uh lucru 

și pricinuitoră întru cele din lăuntru, și întru cele de 

afară de multe feliuri de zătignină, nu pote a fi de 

mulțămire supușilor, și înălțimea, sa trimiţind acea 

anaforă la prea Inalta. Pârtă, cu adăugirea tălmăci- 

zilor nepriinciselor împrejurări, și aducându-se la



* 
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praguli prea puternicii Impărăţii sait arătat nouă de 
cătră Inălțimea sa spre respunsi prea Inaltul: meh- 
tup -a prea . Inălțatului Visiriă, după cuprinderea 
vrednicului de cuviință Împărătescului hat, adică, 
că, de se va face la 'Țarigradii, vre-o cerere pentru 
acesta, se va da respunsul cuviinciosii Ministrului 
Curţei pentru ne priimirea acestei înpliniri, iară de 
se va mal face aice din partea Agenţiei iarăși poftitârea, 
cerere, să se dea răspunsul că nu se pâte primi. Intru 
mijlocirea vremei, după ce s'a priimit şi. mehtupul 
prea Înilțatului Visiriti, sati arătat în Iaşi un episcop 
latină, dicând că este supt nume “de Bacoviii, însă 
în vremea șederei sale ai fost necunoscut, nenumit | 
Fără a se cundște asupra sa. rangul de episcopi, și 
Fără a fi întâlnit de măria sa procatohul Inălţimei 
“tale, carele după câte-va luni aiă și murit, şi conte- . 
„nind cu totul vorba rânduirei altui Episcop cu câtă- 
va vreme mai înainte de maziliea procatohului miă- 
iei tale, iarăși sai făcut arătare cinului bisericescii 
și politicescii a pământului că este să şe rânduâscă 
ȘI-să se trimită din partea IX : IKrăeseii uni episcop 
latinii, atuncea iarăși prin anafotana obștâscă, cătră, 
Intlțimea sa la anul 1819 : Decembre = sati arătat 
câte pot să se întîmple prin acestă necanonisită, şi 
neobienuită atingere a bisericeștilor luări aminte, 
rugândușe tâtă, obștea pentru oprirea acestui epis- 

„copi, și prin ferman Împărătesei statornicie preve- 
leghiilor pământești, ne fiind nică pildă a ședea în 
Moldavia uu aseminea, păstoriii latinii, şi Înălţime: 
sa trimețind anaforauă obștici la prea puternica Im- 
părăție, după cuprinderea vrednicului 'de închină-. 
ciune hat, sai dati şi prea Inaltul fermană, însem- 
nat la anul othomanicescit: 1934, cătră lumina lui. 

_Gemageil achîr; întru care după ce se cuprind cele 
ce mai înainte s'a întîmplat, apoi se poruncește în- 

“sfârșit prin aceste cuvinte, că, „De vreme ce sat 
„cunoscutii, că șederea unui aseminea episcopii latin
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„în Moldavia, este fâra. de nici o aseminare de vre 
„o pildă, şi de vreme că nici în aședările pământului 
„mu se duprinde anume, și de vreme că este în muite 

„chipuri . pricinuitâre de nepriință, și preste tâte 

„aducătâre de turburare bunei liniștiri a raielelor, 

„apoi, după cuprinderea impărătescului hati. dacă 

„Eleiul Austriei din "Țarigrad va mai adauge cerere 

„pentru acâstă pricină, acea cerere unu va fi acolo 

„primită, şi asemenea să i se dec respunsii și agenței 

„aici pentru neprimire, precum. sait datii și mai 

„înainte, urmâniduse tâte prin toată. păzirea cuvi- 

„imții.* E a A 

„Prea Inălțate Dâmne! acest vrednicii de cuviință 

Impărătescii fermanii întărit pe temelia Impărătes- 

cului hatii, procatohul Tnălţimei tale dândul la sfânta. 

Mitropolie, iată se aduce înaintea înaltei socotinți 

a Măriei tale, şi mai cu osebită râvnitâre, și cu du- 

ere rugăciune întindemii acum glasutile n6stre la 

pragul Impărăteștii îndurări, prin Domnâsea și pă- 

vintâsca mijlocire a înălțimei tale, deșteptându-ne 

și mai mult întru neodihnă, din grăbisea și din cu- 

prinderea notii cinstitei Agenţii, că supt numire de - 

un Episcopi se formalicește păstoriit apusienescii 

în patiie, și acela întărit de protecție, și în urmă 

întru . adăugire înălțatii la cea mai mare forma- 

Jita «slujbelor, a privigherii, a păstoriei, apoi se face 

călcare celo: întăiii aședâri a pământului întru ale 

legi, fiind acâsta în protivă după canonele Bisericești, 

şi. se facestrimutare celor date Impărăteşti hrănitâre 

pronomii prin hatișerifuri, lăsând de a dice că întru 

ale legii, la care nu am fost atinși nică într'o vreme, 

se vadă norodul! isvodire nouă și închipuire de păsto- 

șie, poate și unii din acei proşti plugari, alunecânduse 

să se. întimple prigonire și tulburare. Dar oare nu 

este deluat; aminte și de socotit arătarea ce face Dum- 

nealui Agenţulii pri o particularnică serisore a D. s6le - 

cătră Preosfinţitul Mitropolitii, carea saii pusii înaintea. 

-
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înaltei socotinți a Înălțimei tale cum că sînt patau- 
deci mii suflete alcătuiți în sistema: credinței apusi- 
eneşti locuitori în Moldavia, când apot acest numeri 
întru adăogire sporind, și pe lângă preoții lor se va 
întări și păstoriii isvodit din not, și se vor înputernici 
și cu protectia agenției, de odată acum întru cele 
bisericești, ciiți Gre nu se vor lipi ca să nădăjduescă 
și întru cele politicești și se peardă credința cea pra- 
voslavnică și dominantă a sa covârșire din vechii întă- 
iti, De acâsta sîntem bine nădăjduiți că nu numai 
nesmintite se vor păzi pronomiile care, prea puternica 
hrănit6rea nostră Impărăţie niaii dăruit din învechi- 
me, dar încă și a ne păzi întru ocrotire, căci de obștie, 
este nepriimită cea mai puţină ședere și numire unui 
“aseminea Episcopi, având apusenii preoţii lor, și 
capelele cele prin voe și slobozenia ocârmuirei pă- 
mântești, precum ai și pravoslavnicii în staturile 
Evropei, fără nicio smintire acelor învechite legiuiri 
cătră dânșii, dar nică adăogire, și acestă şedere de doi 
ani acum a, acestui numit de dânșii Episcopi, pre 
carele însuși fermanul Împărătesei ce Ali are în 
mânele sale nici de cum nu'lii numește Episcopi, de 
câti: Filipit Paroni Bisericescii trecătorii pentru a 
sale trebuință, să contenească, ca să ridice cu mergerea, 
sa întru ale sale, neodihna ce aii pricinuit unut norodii, 
care are de cea întăt mângiere slobozenia legei prin 
ocrotirea ei din partea prea puternicei și hrănitorei 
Împărății, ca să scăpămi și de grija turburării obștești 
întru acest dogmaticeseii puneti, precum însuși înalta, 
înțelepciune a mâriei tale cu ochii cct patrunzătoră 

„0 privește. 1820. 
. A Inălţimei tale 

. : emeriţi cătră Dumnedeii rugători. 

(p) (*) Veniamin JMitropol. Modluviei. 

Gerasim Episcop Romanului. -(p) Meletie Lpiscop Iuşului. 

  

(*) Inaintea iscăliturilor sunt puse pecoțele.
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( Al Savdici Nictarie. (p) Grigoriii Irinopoleos,. 
Inochentie Iliopoleos; (p) Daniil Archimandr. al Han- 
gubă; (p) Al Monastirei Galata Archimardr. Partenie; 
Josaf Archimandr. vumosel; Grigorie Ar chinandy. 
Sf. Sava. Ilarie Archimandr. și Stariţă, Sfintelor Mâ- 
măstiri Neamţul și Secul; Ti imoteiă Archimandr.. și 
Star ițu Sf. M-vei Slatina. | 

Pre 

„plecate 
slugi 

Constantin Balșă Logofătă ; Iordachi Canta L0go- 
fetă ; Grigore Sturza Logofăt ; Dimitrie Sturza vel 
Logofăt; Iordachi Ruset vel Vistevnie; Răducanu oset 
Habnan; Balet vel Vornic. Vasile Roset Ilatman ; 
Constantin Catargiu vel Vorinic; Grigore Ghica Vor- 
nic; Jancul Mielescul Vornic; Jihail Sturza Vor nic; 
Alecu Canta vel Vornic; Drucachi Roset vel Vornic; 
Șărban Negel Vornic; 

Mai urmează încă alte 15 subsorieri nediscifrabile 
ale boerilor. 
"Din acâstă anaforă se vede, că Domnul și acâstă 

“dată a dat agentului austriac respuns neg ativă în a- 
facerea lăcuinţei permanente în ţâră a unui episcop 
catholică. "ot ast-feliii de respuns se înţelege dela 
sine că a dat;şi Mitropolitul Veniamin la sorisârea 
a9 entului austriac, citată mai sus. - 

“Ca tt, opunerea de a se recunâşee formal de gu- 

vernii esistența în ţeră a episcopului latinescii, nică 

chiar cu titlu de episcop visitator, episcopul Paroni 

“a remas în ţară până în primăvara anului 1826, pro- 

fitând de turburările ce ait urmat în Moldova din 

causa revoluțiunei greceșci, și sub protecția austri- 

'“acă. Atunci” Paroni, stremutat fiind în alt postă, în 

locul lui s'a trimis un altul, fără a înșciința ocâr- 

nuirea, nici aY cere autorizare, șciind din esperiență, 

că nu o va dobândi. Dar acest noii rânduit episcop 

latinesc la lași, a murit după trei ună de dile dela
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sosirea sa. Acestă conduită de impunere a bisericei -. 
romano-catholice, în anul 1826, din-noii ă alaimat 

autoritățile țărei, și întrunindu-se în adunare obște- 

scă” din-noii ati supus Domnului I6n Sturza, tot is-. 
toricul episcopatului latinesc din Moldova, şi aii ce- 
rut din-noiti nepermiterea înfiinţărei uncă asemenea 
instituțiuni. “Dăâim aici ȘI acâstă ultimă anaforă,. în 

cestiunea acâsta. Ea portă dată 1826, Agust 25: 
; 

Pro Înăltate Dâmne ! 

A i A . g i . e 

In multe vremi și în multe kipuri cercându-se bi- 
serica apusienâscă ași lăți pistori a sa într'acâstă pra- 
voslavnică ţară a ] Moldaviei, wait putut ași împlini 
voința. p centru că MOȘII ȘI stră ămoșiă noştrii: tari fiind 

în credință cu râvnă herbinte, Cu: statormică osârdie 
n'aii îngăduit nici întruni kipii, precum din istorii | 
și din IGtopiseţile țărei se mărturisșce, Că în vr6- 
mele: cele vel, şi. între năvălirile nâmurilor me- 
gieșite, biserica, apusienescă găsind prilejii înles- 

- niciosii și silindu-se ași îumulţi numărul celor de 
> dogmă, ai trimis propoveduitori “aici în Mol-. 
dai ia, să învețe pre Moldoveni legea latinâscă, 
însă n'aii ajunisii la pravăţul lori, unii gonindu-se cu 

„pietre, și cu bătăi peste hotari, Și alţii omorându-se 
de ci: itră norodulii pravoslavnicilor, Și acâsta aii fost 
“cea dintăi cercare. 

Apoi, precum arată istoria pământului, după ce. 
„patria noastră ai intrat: supt apăr itGrea stăpănire a 
-pr6 puternicii împărății, la anul 1592.: uni Craiii 
ali Ard6lului anume Bator Z ipismund tsimiţind oști 

Dă 

în Moldavia ati robit pre cel de atunci Domni Aron 
Vodă, fiind rânduit de prea înalta Pârtă într'adoua 
Domnie Și ducândulii î în Ardealii iai ridicat viața cu. 
thiarea capului. Atunci numitul Craii rânduind 
Domni Moldaviei pre unii omă alii set anume Răz- 

„vanii, acesta anii adus cu sineși uni episcop latinesc,
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nu şcim cu care. nume de eparchiă, de carele pome- . 

nescii şi istoricii pământeni, şi Meletie seriitoriul 

Geographici accă vremi dicând că, Clument ali S-lea 

papa Romei ai fost trimis uni episcopii latinii în 

Moldavia pe acea vreme. Insă Craiul leșescii din a- 

'zătările bocrilorii ce era fugiţi acolo spre scăpare, - 

înşciinţându-se de întâmplăxile Moldaviei, ai Trimis - 

Domni prin. alegirea acelor boeri pre uni leremia 

Vodă cu oști leșeşci, şi gonind pre hăzvani cu toți 

“ Gmenii săi din $eră, prea puternica împărățiă ai gă- 

sit de cuviință, şi ali întărită în scaunul Domnici pe 

numitul Leremia Vodă. Si întracest kipii ati lipsit și e- 

_piscopul latinesc. Atunci Craiul Ardâlului Batori ai 

pornitjalobă către Papa Romei împotriva Craiului le- 

sescii, arătând că elit neeruțând vre o keltuclă sait oste- 

n6lă, stăpânise Moldavia întru cele mai mar nă- 

dejdi că, ax fi putut trage la dogmele apusieneșci pre 

toți lăcuitoriă țărei, dar Craiul leşescii cu asa Îîmpro- - 

tivive i-ati fâcut vădarnicii lucrarea cea văvnitore, de 

care Papa oţerându-se-aii dat anathemil „pre Craiul 

Lechică pentru împedecarea ce ati făcut. Și acesta 

_-aă fost a doa cercare, | o | 

"De la aeâstă apochă nu se mal pomeneșce că ar 

fi mat stătut vreodată episcop latinescii în pămân- 

tul acesta, decât numai pe la satele latineșcă din 

țară și la o capelă, a lor de: aici din laşi, făcută în- 

tăiaşi dată prâstă, şi capelă numită, era numa popi 

rânduiți, și așa ai stătut pănă în dilele Domnului 

“Alexandru Mavrocordat, ce aii pribegit în ltosia. 

Când fără slobodenia și priimirea pământeniloi, acea 

capelă saii prefăcut; în biserică de pâtră, la care vi- 

nea după obicimuința cea, din început popi latineșcă 

_"chirotonisiţi piste hotari ași sevârşi slujba dogme- .. 

“lor lori. Şi câţi streini de acâstă credință latin6scă 

viețuescit aici se boteză, se cunună, Și se îngropă de 

acei popi,-6ră altă protecţie nică cei de aici dela ca- . 

pelă, nici cei de prin sate nu avea, decât -acea pi- 
D
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 mântâscă, ră la anul 1816, în qilele Domnului Ca-. 
limachii, D-lui agentul austriecescii ai arătat numi- 

„tului Domniă, că curtea austriecâscă ai găsit cu cale 
a rândui, și a trimite la Moldavia unit episcopi cu. 
nume de Bacoviii,:să fie începător și căpetenie legii 
latinilor din țară, După care Măria sa întrebând pre 
cinul bisericescii și politicescii, s'aii. făcut anaforă 
obștâscă cuprindătore că, ființa și șederea în Molda- 
via a unk episcopii latin 6ste cu totul împrotiva obi- 

„ceiurilorii pământului, şi nu priimită pravoslavnici- 
Tor lăcuitoră de aică, ca unii lucru pricinuitoriii de 

"multe fâliuri de zeticnini, și  smintele, și întru cele 
din lăuntru și întru cele din afară. Și pentru acesta 
nici odată nu pâte fi de mulțămirea și odihna supu- 
șilorii. Și înălțimea sa acea anaforă, trimiţindu-o, și 
înfăţoșându-o la prea puternicul devlet, iati trimis 
spre.respunsi și slăvit vezir-mechtup şi vrednic de 
totă încuviințarea înalt împărătesc hat, arătătoriii, 

„că de se va face în "Țaregrad. vre o cerere: de epis- 
cop din partea ministrului austriacescii se vada a- 

„colo respunsul cuviineios de nepriimirea împlinirei. . 
lar de se va face și aice vre o mijlocire din partea a- - 
genţiei să, se dea respunsii, că riu se pâte primi nefiind 
nici obiceiii, nici spre mulțămirea norodului. Dar 

„„.Pănă a veni acâstă împărăteseă hotărâre, sat arătat 
„aice unii episcop latin, dicându-se că ar avea nume 
de Bacovii. -Dar în. puţina vreme cât ati trăit, nu - 
„Saii cunoscut asupra sa semnele de episcop, nici sai. 
„socotit de cuviință a se priimi. și a se înfâcoșa la, . 
nuinitul' Domnii, carele după câte-va lui at ȘI mu- 

rit. Și. așa câtă-va vreme contenise cu totul vorba 
„ rânduirei altui episcopi până aprope de mazilia nu- : 

» mitului Domni, când saii audit că dela împărătâsca 
cetate a Țarieradulul vine alt episcop apusienescii, 
însă trecătorii, ră nu şedătoriă. o 

Dax noi temendune să nu ne fie acâsta nu mai pri- 
cinuire, ră cu fapta să se statornicâscă aici, precum
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sait și întâmplat, iarăși de isn6vă prin obștâscă ana- 
foră, la anul 1819, saii arătat tote câte'se pot întâm- 

“pla din acâstă silnică încuibare a latinesculur: epis= 
„copi peste obiceiii, rugândune cu dinadinsul pentru 
„oprirea venire sale, și cerând întracâsta statorni- 
cirea pr ivilegiului, ne fiind nică o pildă a şedea. în - 
Moldavia, episcop litinti! că de arii fi fost obiceiii 
negreșit. sar găsi. rânduirea și numirea sa. prin vre 
unii înalt. împărătescii fimaniă, și sarii afla trecut 
în caidurile şi arehivele pr6 puternicei împărății, Și 
înălțimea sa trimițind și acâstă amaforă la pre pu- 
termica împărăție, pre lângă înaltulii hat de mai îna- | 
inte, sai trimis și pi6 înalt împărătescii frman, în- 

senina la anul othomanicescii 1234, întru care cu- 

prindând curgerea celor de mai nainte, apoi în sfâr- 
„it poronceșce cu aceste. ceuvinte, e că. „de vreme ce 

„sati. cunoscut, că șederea unui așemine episcopii 
 „latineseti în A Moldavia este fâră de nici o asemănare 

„de vreo pildă și de vreme că nici în aședemânturile 
a pământului NU Sc, cuprinde anume, și der cime ce este” 
„în multe lipură pricinuitâre de: nepriinţă, ș ŞI preste 

„tote aducătore de turburare bunei liniștiră a vaeliloriă, 
„apoi. după cuprinderea împărătescului hat (ce sati 
„is mai'sus), dâcă elciul Austriei din 'Țaregradii va 

„mai adăogi cerere pentru acâstă pricină, acea ce- 

„rere acolo nu va fi primită: Și 'aseminea respunsiă 
„Să dea și agenției de aicea pentu: neprimire, pre- 
„cum sati dat și mai înainte.“ Dar . fiind-că apu- 
case a sosi aicea acel episcop mai nainte de a veni . 

pre înaltul firmanii, ali remas nestrămutat în ţară, 
_ dovedind prin acâsta cugetul scii, că, supt nume de 

„trecător voia a se statornici î îm pământul patriei n0- 
“stre. Pentru care la anul 1820, în dilele Domnului 
Michailii Suţal, fiind-că D-lui” ag entul  austriecescii 
prin notă aii înoit cerere, ca să se dea voe acelui 
episcopii latinii a luctra cu slobozenie toate le ran- . 
oului sei, adică, a cerceta.bisericele catholiceșcice sînt
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în cuprinsul oblăduirei sale din „Moldavia, a îndrep- 
ta bunele xânduele în popoarăle sale, a hotări în- 
templătorele pricină între oile păstoriei sale, a sluji 
tainele, adică mirul, și a face ungere sâi chrisina. 

În sfîrşit sluji cu toate sernele unui episcop în di- 
-lele prazniciloriă, și a se legiui în principatul acesta 
tormalnicescul păstorii al credinței catholiceșcă, și 
să aibă de acum protecţia cea din poruiică, care 
D-lui Agentul ai aratat că sai rânduit a o păzi la 
bisericele catholiceșci din Moldova, din partea noa- 
sătră iarăși prin obstâseă anatora ne-am depărtat și 
ne-am lepădat cutotul de” primirea acestui lucru ce- 
rend prin întălțimea sa împlinire: a înaltelor haturi, și 
hotărîrea ce cu milostivire ni sait fost chărăzit dela 
prea, „puternicul devlet spre paza credinței nostre, și 
spre întărirea vekiului obiceii, rugândune a să se 
rădice de aică şi să lipsâscă. Dar nu sait pus nică 
înt”o lucrare cererea noastră, şi acel episcop ai re- 
mas statornicii până în primă-vara trecută a acestai 
ant, când fără de veste skimbâuduse, sait ivit altul | 
uice în lași la capela lor. Şi fără primirea Obștici bisc- 
riceșci și politiceşci a acestei ţeri aii cutezat a și sluji 
după rânduidla lori la capelă î în forină episcopescă, 
lucru fârte: supărător, şi de smintelă pravoslavnieilorii 
lăcuitoră, și pildă nesuferită şi de. mare mâhnire. 
Insă fiii d-eă și acesta acun după trecere: de trei luni 
ai murit, ca nu cum-va fără de veste.să ne pome- 
„nimă cu altul rânduit dela biserica apusienâscă, ne 
grăbim prin acâstă a nâstră obstâscă anaforă a întin- 
de prin mijlocirea înălțime tale plasurile cele de ru- 
găeiune lu:pr6 înaltul pragii ali împărăteșeilor în- 
durări, să ne :niluâscă cu întărirea, și încirea hotări- 
rilor de mat nainte, și să poroncâscă, ca și de va în- 
drăzni a veni vre-un asemine episcop, negreșit să fie. 
silit a se întrec înapoi, fără ași artta semnele ei- 

„nului săi, și fâră u avea slobozenie a-lucra slujbele 
sale, o
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Prâ Inălţate. Doamne! Urmarea bisericii apusie- 

nescă iaste vrednică de băgare în samă, carca adică 

iar fi scoposul aşi înpinge până întra-tâta pe epis- 

copul săi în pământul Moldavivi, după atâte tulbu- 

răi urmate în vremile trecute și după atâte împro- 

tivini a nostre celor din vacul de acum, şi însfârşit 

înprotiva înaltelor împârăteşcă hotărîri. şi poronci. de 

cât numai că ar voi să'si înmulţâscă nemerniciă si (5) 

întacâstă țeră prin aşedare de episcop, precum se 

pâte înțelege kiar din noța D-sale agentului. dela 

1820, cătră mitropolitul țărei, prin carea arată, că 

aici în cuprinsul Moldaviei se află ședători patru 

deci mii suflete de dogma apusiendscă, apoi acest 

nume: întărindu-se prin rânduirea de episcop bise- 

riceseii, înputernicindu-se şi cu protecția politicescă, 

fără îndoclă va ajunge la sfirşitură nepriineise, și 

cu greii de a se disrădăcina. Pentru că mulți din Mol- 

doveniă cei proşti at satelor, întru nădejdele apărării 

politiceșci, potii alerga şi ase lipi de credința lorii, 

si'şi vor pierde legea cea pravoslavnică, și strămo- 

sască, pre carea aste întemestă ființa Statului stă- 

pânirei, şi întru care sati păzit până acum nevătămată 

datornica supunere a aceștii vaele la pr& putemicul - 

„dovlet, - Sa | - 

„Noi ne rugăm, precum am fost liniștiți și nesupă- 

rață despre acâsta în curgere preste d6ue viacuri, dela . 

Teremia Vodă şi până în dilele Domnului Calimachii, 

nepomenindu-se nici-de-cum de episcop latinii, așa 

şi de acum să rămânem. în pace; înduleindu-ne de 

paza legii nâstre, şi de dobândirea acestui privilegii 

carele lei înța'o unire şi întru un cuget pre tot no 

rodul 'raelelorii acestui memleket, să scăpăm de grija 

vătămărilor obşteşci, întracestii dogmaticeseit punt, 

precum însuși înalta înțelepeiune a Mărici tale cu okii 

cei pătrunqători o priveșce, 1826. Aug. 25 (0. 

(%) Proseliţii. Da 
(E*1 Anăforalele acestea sînt transcrise întru o condică dela Mitropolia din 

" Iaşi. Un esemplarii originali de pe anaforaua reprodusă la pag. 50 sa găsit în
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Resultatul oposiţiunit Moldovenilor. la înfiinţarea | 
episcopatului latinesc a fost, că Papa a părăsit pe 
un timp ideea de a dobândi episcopate legale, recu- 
„noscute în ţâră, şi cu titluri din țeră, ci sa mărginit 

a vea, ca și întrecut nu mai episcopi visitatori, carii 
în formă se -priveaii. ca trecători, timpurari, 

Politica de, resistență, a Moldovenilor la înființa- 
rea, episcopătului latinescii, a fost aceeași și în ţâra 
suroră; căci și acolo nu sa permis înființarea” de e- 
piscopat stabil pentr u confesiunea româno-câtholică, 

„ci numai un episcopii visitator, cu titlu de Nicopole, 
pe carele l'a păstrat până acum, de și ave a lăcuința 
sa în Bucuresci. a 

Cu tâte acestea Roma a persistat în' ținta sa și 
profitănd de nduele idei de toleranţă ale “Românilor 
a continuat a trimite și ținea în România episcopi” 
permanenți, în câlitate de „vicană apostolici“. Așa în 
lași pe la :1840 era vicarii apostolici Antoni de 
Stefano, carele a scris și publicat românesce un ca- 
"tichis catholicii și o carte de predice. În anul 1868 - 
era Vicariii apostolic Anton Ioseph Pluyim în Bucu- 
reșci și avea sub administraţia sa nu mai 8 biserici 
şi q capele catholice în tâtă Muntenia. In lași era, - 

 Tosef” Sendari episcop de] Marcopoli, având supt ad-,, 
-ministrația sa 89 de biserici și 12 capele catholice 
în t5tă Moldova, și 26 de preoţi catholici (Alman.! 
cult. pe 1868). Lumea nâstră treptat s'a deprins cu 
dânșii, și nime nu le-a mai pus vre-o pedică în eser- 
cițiul fumeţiunei lor. Ș'aii făcut lăcuinți stabile în Bu- 
curesci și în Iași, şaii- făcut școli, seminarii, pen- 
sionate, nu numai tolerate, ba î încă subvenţionate de. 
guvernele țerei. Sedlele acestea, de băieți și de fete, 
sînt astădi frecuentate nu numai de copiii catholi- 
cilor, ei şi de ai Românilor orthodoxi, mai ales pen- 
sionatele de fete, dirigiate de călugărițe, catholice 
  

- Mitropolia din Bucureșei. De unde se înţelege, că Mitropolia din Iași a comunicat 
şi Mitu opolici, din Bucureșci lucrările făcute în Moldov a pentru episcopatul latinescă.
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- iesuite, trimise înadins aici în România pentru. edu- 
cație și propagandă catholică. . | . 

Se înteâbă acum : pentru ce Românii până în tim- 
purile nostre wait suferit a se așcda în ţările lor epis- 

„copi latini stabili, recunoscuţi egalminte, când ci. 
“- altminterea ati fost destul de 'toler anți cătră, confe- 

siunile ehreștine și kiar cătră relig iunile mecreștine, 

afară de cea mahomedană, carea na fost în Aduită, 

“a avea în țările române nici macar giamil? Causa nu 

este alta, de cât instinctul ŞI năzăuința: conservării 

lor naţionale; căci ci nu puteaii înțelege esistența | 

naționali isolată- de religiunea. lor naţionali; Cine 

“ atăcă xeligiunea. lor,. atăcă, națiunea lor, Și “devinea 

innmnicul lor neîmpăcat.. Aşa, șciind. ci că Lurcii aii 

credința :.că unde este întemecată credința 16i: cu 

_hogiă și cu g& iamiele lor, acea țeră aparține lut Ma- - 

homet, ȘI Mahomet: o a dat Sultanului; de.aceea Ro- 

“mânii, ce când aii înkiat alianțele lo» politice cu Sultanii, 

„între alte stipulațiună privitâre la drepturile lor na- 

ționale, ai pus și aceea, ca în ţările lor-să nu se. 

întroducă. religiunca mahometană, pică templură ma- 

hometane să-se. zidâscă vre-0- dată. Biserica. catho- 

“lică, cu tendințele ci absolutiste şi de cucerire, a tâtă 

lumea, s'aii pus în serviciul cuceritorilor politici. apu- 

seni : Ungurilor, Polonilor, Austriacilor, carii deapu- 

vurea, ati avut okiă lor asupra țărilor nâstre, și nâil 

perdut nici.0 ocasiune spre'a se face stăpân pe ele. 

Afară de acesta ei videaii, ce se întâmpla înpregiurul 

lor cu “poporăle orthodoxe, Români și Slavi, carii 

trăia în. ţărele catholice, Ungari ia și. Polonia, unde e- 

piseopii și călugării latineșei ail inventat tâte crudi- 

mele, nedreptăţile ș ȘI asupririle pentru esterminarea. 

„lor politică, naţională și religi6să. Asupriţii aceștia . 

parte” emigra în țărele române, parte cereau ajuto- 

riură poliţice morale și materiale la Domnii și Mi- 

tropoliţii noștri. TLote acestea ai făcut pre strămoșii 

noștri a fi prevădiitori ș ȘI a se feri de curse, pre. care
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„streinii, sub feliurite pretexte, voiaii a le întinde în 
calea lor politică și națională. Admiţând esistența 
confesiunii latinești în țărele lor, pentru ca chreștinii 
de acest ritii să pâtă în libertate aşi esereita cultul 
lor, n'aii admis nici decum; stabilirea de episcopate 
latine în țărele române; pentru că episcopii aceștia. 
nu vin nunai din motive religidse, ci aduc cu sine 
influențe politice perieul6se, dintrântâiii oculte, apoi, ” 
după ce se întărescii — fățişe : propagandă 'religiosă 
streină, protecțiuni și amestecuri politice streine, care | 
cu timpul perd o țeră și pe,poporii îlă dati în sela- 
viea altora. De aceea nu putem să nu-admirăm bunul 
simți şi înțelepciunea bătrânilor Români, carii prin 
devotamentul lor religios cătră Biserica orthodoxă 

„a țărei lor,.și prin puternica ci apărare ai salvat țera 
Și națiunea până în dilele nostre: ae 

Să ne întrebăm acum : Gre în acestă privinţă. ai 
făcut totul : strămoșii noștri, generațiunile române. 
„precedente? Ore not actualii trebue numai să cule- 
„gem râdele ostenelelor lor? Să repaosăm la umbra 
laurilor plântați de dânșii? Nu avem noi re aceiaşi 
dușmani contra cărora aii luptat ei? Nu avem noi 
Ore trebuință a continuă aceeași politică naţională, 
a susținea aceeași biserică, carea ne a întovărășit 
atâtea secole și prin o mulțime de pericole? Nu avem 
trebuință a fi şi de acum înainte naţiune. română, 
„naţiune orthodoxă, și încă liberă Și. îndependentă, 
precum ne place a ne numi ? Sănu ne amăgim: Avem 
aceiași dușmani, acelâși pericole pentru esistența 
n6stră ca poporii indepent, și încă şi mai mari și ina 
mulţi 'de cât întrecut : avem Și dușmani, sociali în- 
lăuntru, pre carik strămoșii hoştii nu iait avut, — so- 

„cialismul cu sintome. de nihilismi și materialismul 
— b6la secolului 19-le. Lupta dar trebue să conti- 
nue, și încă cu mai mare putere, și luptătoni trebuese 

„mulți. Armele nostre de apărare nu pot fi scâse de 
aiurea, de cât dini simțul nostru național — româ-=
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nismul, şi. din devotamentul nostru religios — biserica 
orthodoză omână. Amândoue aceste ter enuri trebuesc 
cultivate și săpate cât mai adânc prin o cultură în- 

telectuală. sănătosă şi prin o dir ecțiune morali ehreș-. 

tină, | 

Ce sai făcut la not în ţeră până acum în „ aceste 

due privință, pentru cultura sinţului românesc și a 

celui religios ? Esperienţa ne spune, că nu sa făcut 
cât trebue, şi nu precum. trebue. 

AL. 

Noi acum să ne. ocupăm mai îndetaliii cu ceea-ce 

sa făcut. până acum la noi cu biserica, carea ne pri- 
veşce în.primul. rang; . 

| Strămoșii noștri ati fost forte dedaţi credinţei re- 

ligi6se. Ea îi înputernicea în luptele ș Și necazurile: vIe- 

ţei ordinare și politice, ca hrănia nădejdele lor la un 

viitorii mai buni. Eă, putem dice, se nășeeait ehreș- 

tin, simţul lor religios se e disvolta î în casa părintâscă 

prin pilda cea bună. a părinților, prin frequentarea, 

regulată a cultului divinii, unde în fruntea poporului 

se “AfHati tot-d6-una, cei mari, boerii cu familicle-lor,. - 

şi la țră și în Orașe: Boerii singuri cetiaii şi cântail 

“la strană; că întreţineaii servitorii bisericeșci, ci făceeaii 

ȘI întrețineaii bisericile. Esemplul lor îlii urmati și cei 

“mat mici. Monastirile nu mai puţin, prin pieta- 

tea. și ospitalitatea, lor, întrețineait spiritul” religios. . 

Hramurile monastirilor erati dile de devotament și 

petrecere pentru toți îndeobştie, Boerii întrețineai 

pe la bisericele lor scoli poporale; pentru “formarea 

servitorilor bisericeşci și pentr cărturarii poporului. 

Călugării și dascălii scii diacit de pe la biserici for-: 

mail și et scoli mici popalare. Mai târdii sati înfi- 

inţat și secole mai înalte prin capitale, unde între al- 

tele se preda și theologia, pe cât le trebuia atunci. 

Pe la începutul viacului present, s'a înființat în 5
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" Moldova cel ântâiii seminarii pentru cultura clerului 
în Monastirea Socoln, unde, pe lângă învățământul 
“gimnasial se da și celi theologicii, întru o sferă ne- 
greșit. puţin disvoltată. Durata lui însă nu a fost 

“lungă; căci resbelul ruso-ture dela 1806—12 a în- 
chis seminariul. După închesrea păcei răși s'a des- 
chis seminariul; dar iarăși fu împedecat, de revolu- 
ţiunea întâmplată sub Calimachii, apoi prin eteria 
grecâscă, și. prin resbelul ruso-turcii dela 1828—32, 
când edificiul seminarial s'a prefăcut în casarmă, la 

„care ocasie a-şi arsi. S'a, deschis din-noiă. toema 1 . 
1834. Tot pe atunci s'aii înființat și în Muntenia câte 
un seminariii prin “fi6-care eparchie. Aceste semi-. 
narii însă aveati nisce cursuri mici și puţin disvol- 

„tate, din causă, că ierarehii țărei, fiind înșit puţin lu- : 
minați prin învățătură, nu simțiaii neceșitatea unul 

 clerii cult și înzestrat cu multă şciință, ba, încă aveati 
„prejudeţul că multa învăţătură strica Gmenii. 

Imtre acestea societatea civilă a luat o mare prefa- 
cere: un avânt mare cătră cultură, și ciitră libertăţile 
politice şi individuale. S'a 'organizat ţâra pe principii 
nOu5, sait înființat școli publice primare pe la orașe 
și sate, gimnasii și licee. Sai trimis de guvernii și 

„de particulazii avuţi o mulţime de tineri. prin stre- 
inătate, mai ales în Franța, că să se lumineze acolo 
la focarele șciințelor:, și să aducă și propage în pa- 
tria lor cunoșciințele acolo dobândite. Ati venit încă 
și mulți streini, bărbaţi și femei, mai ales franceși și 
poloni, carii aii deschis în țâră pensionate private 

„de băieţi și de fete, unde Gmenii avuți dă și dai 
pănă astâdi spre 'ereșcere și instruire pe copiii lor. 
Streinii aceștia însc. nu crese și nu instruese pe c- 
levii lor nici pentru națiunea, nici pentru religiunea 

„română, ei pentru un cosmopolitismii, favorabil lor. 
Tinerii, carii s'au dus în F ranța, may ales a cei aşa 
numiți „feciori de bani gata, puţină aii dobândit 'o 
cultură sănătâsă, cei mai mulți s'aii dat la desfrănări
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ȘI gat însuşit; ideile cele mai ostravagante, ai. per- 
dut cu totul sentimentele chreștineșci și naţionale, și 

după ce s'aii întrunit a casă au continuat viața. fiului 
celui perdut din Evangelie ] până ce șait perdut totă, 
averea clironomisită dela părinți, și materială Și Mo- 
râlă, și împreună cu acesta și însemnătatea lor poli- 
țică. ȘI omenâscă. Pe de altă parte tinerii studenți 

" vomâni, duşi î în Streinătate fără cultură religiosă, ait 

dat acolo peste o ură și dușmănie mare în contra re- 

lipiunei. și a bisericeă, ură și dușmănie propag ate. în 

sodlii sistematic contra absolutismului ȘI. a tendinţe- ȘcOi Sisten 
lor de predoiinare | a papismului. asupra societăţii 

„laice. Ura liberalilor frânceși și germani contra bi- 

sericei papiste, ş'aii apropriat'o ș și studenții: români, 

și viind în ţâră o aii aplicat asupra bisericei lor nați- 

onale, și ai lucrat contra ei la tote ocasiunele favo- 

rabile pe ascuns şi fățișii. O ai desprețuit, o ait de- 

 fâimat, ca pe unii lueru netr ebuitori Il, ai curmat ork- 

-. ce velaţiune duchovnicâscă cu biserica, ai ridiculi- 

“ zăt cultul: divin și clerul; cei mai Duni al remas in- 

diferenți către veligiune și biserică, socotindu-le. ca 

-nișce. superstițiuni proprii clasti țărănesci. Unii ati 

_combătut/o sub pretexte politice, ereqând, că religia 

“oxthodxă a Românilor ar putea servi ca o punte pen- 

tiu politica cucsritore a Rusici. Alții ati venit cu idei 

socialiste, conțra proprietății și a moralei ehreştine; 

carea apără principicle cele sânătâse pentru, ordinea. 

sociali. Aceştia nu vădi triumful lor, de cât în rii- 

nafea pisericei și în stingerea simțului chreştinese 

în poporit. A Mai sînt adunările secrete ale__far farmaşoz 

nilorz-al cărora cosmopolitismii iarăși îutimpină pe- - 

.  dică în biserică, carea nutreşce simţul naţional al 

poporului, și ei o defaimă şi propagă în tinerime 

ideele lor. anti-române. Boerii noștri cei mai mulţi, 

nu se maj duc acum la. biserica - vomânâscă, nici nu 

îngrijesc de dânsa; ca mai înainte, ei ait lăsat'o pe. 

socotâla țăranilor, carii la rândul lor, obosiţi de multe | 

az pe
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necazuri și suferinți, și ei rar se mai duc câte-o-dată 
la biserică, în cât bisericele ai rămas g6le, și pe ce 

„merge şe, mai golescii. Ba: nici profesorii și învăţă- 
torii, carii sînt datori a cultiva simțul religios și na- 
țional al poporului, oră nici decum, ort forte rari se 
due la “Biserică; deaseminea și elevii lor, La. rari 
scole este câte. un preot, mat ales capabil, pentru 
predarea, religiunii chreștine, .ba kiar. în programe 
este destinat pentru acâsta abia due 6re pe s&ptă- 
mână numai la clasele începătăre. Nu de mult, re- 

_posatul Ministru de Culte — Conta, propusese un 
„projeetii de lege al instrucţiunii publice, prin carele 
scotea cu totul de prin sedlele publice învăţământul 
religiosii. Alţi neofiți, af culturei acestei superficiale, 

"și fără nici o educațiune naţională Și chreştinescă, ci 
cosmopolită, se numesc pe sine liber-cugetători, eom- 
bat cu înverșunare biserica, și ideele chreştine, atât 
pe catedrele scdlelor, cât ŞI prin conferințe publice, 
şi prin scrieri, respândind în popor darvinismul, ci 
adică omul este format din malinuță și că arc aceeaşi 
sortii ca și animalele; combat esistența lui Dumnedeii 
și nemurirea sufletului, spuind, că tâte funcțiunile 
sufieteșci să mărginesc în erierii, și că acea parte a 
crierului, carea a servit până acum de receptaculi al 
religiunei, trebue atrofiată prin neeredință şi prin. 
înstreinare 'de tot ce aparțiue religiunii. Prin urmare, 
omului nui rămâne în lume. altă ţintă, de cât satis- 
facerea instinctelor fisice şi procurarea mijlocelor 
materiale. În aseminea confusiune intelectuală ŞI Mo- 
rală se înțelege dela sine, că biserica năstră naţio- 
nală merge spre decadență, cu atâta mai vârtos că 
clerul nostru de sus până jos n'a fost pregătit pentru 
a resistă cu forța intelectuală și morală contra acestui 

„uriași resboiă al ideelor-subversive, ce aii înăpădit 
„așa repede preste țara Și biserica nâstiă națională. 
| Seminariele n6stre. sînt răi organizate și lipsite de 
 diregțiunea, specială, carea trebue să dea elevilor ca- 

a 
.
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vasterul apostolatului chreștinescii ; ele mergi” pe 
aceeași cale ca tâte cele-l' alte scoh din. țâră de cul- 
tură generală, sub" aceeaşi direcțiune a Ministerului | 
instrueţiunei publice, şi. substrase mai cu totul dela 
înrîurivea episcopilor. Preoţii eşiți de prin seminarii . 
-ab o posiţiune socială puţin avantajosă; că trebue să 

lucreze totă viața lor, pentru nutrirea lor și a fami-, | 

iici, din care Causă ci uită! ȘI ceca-ce au fost învățat 

„în scâlă; de aceca ci nu facă alta de cât săvârșescii . 
cultul obicinuit în qile de serbătore. Predică nu se 
aude prin biserică, pilda cea bună în traii forte adese 

| lipseşce, unii din ci țin crâşme prin comune, ca să 
Şi procure ceva mijlGce de esistenţă, cu alte cuvinte 
— imitâză pe jidani în corumperea poporului cu - 
băutură spirtuâse alții disperaţi: de greutatea 'posi-. 
țiunii lor, se dait înșii la beţie, împreună cu țăranii; 
alții se însoțesci cu furii; alţii târguescii cu. servi- 
ciele relipidse, e nd lăcuitorii ţăraat vin Și cerii ser- 

viciele lor, la botez, la înmormântării, s.a, Lâte 

aceste necuviinți dati ocasiune dușmanilor bisericei 
_a defătmă şi mai mult religiunea şi instituțiunile ci. 
ldeele de libertate propagtate i în tâte părț țile ati făcut 
pre mulți a crede, că în Qiua: de astădi fie-carele 

este liberă a trâi și a lucra cum îi place; niMe nu 

este în drept af pune frâu și regulă, nică al pune sub” 
disciplină. Disfrâul acesta a străbătut şi prin mo- 

„mastiri, De aceea adese-ori videm prin jurnale pu- 
blicându-se scandaluri din viaţa clerului românii, și 

tote jurnalele le reproducii cu o satisfacție Gre-carea, 
şi ca un omagiii ideelor : anti-creștine, c6 sînt la modă, 

O nenorocire forte mare a venitîn timpul modernii 

asupra bisericei n6stre, :acâsta este : Sărăcia. Stră- 

Dbunii noștri ati fost dotat cu mare largeță biserica 
i naţională, e ca să albă la disposiţiunea sa mijlâce în- 

destulătore pentru cuviinci6sa întreținere și pentru - 

cultura intelectuală şi pentru fapte morale î în profitul. 
naţiunii. Sub influența ideelor, anti-religiose streine,
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averile bisericey s'aii luat și sai destinat la alte afa- 
„ceri, reservând' numa! o minimă parte pentru o să- 
răcăcisă întreținere a cultului pe la, cathedrele epis- 
copale și pe la bisericele fâstelor monastiri. Din lipsă 
mai tote aceste biserici se ruinâză, kiar pe la epis- 

„copii cu mari greutăți se pâte căpăta câte ceva pen- 
tru reparaţiuni, varii — și pentru ndug construcțiuni, 
în locul celor ruinate: Personalul bisericesc forte pu- 
țin remunerat, în cât duce o'viață fârte grea. Toto. 
cererile de îmbunătățire sînt zădarnice.. Totul este 
aglomerat la, ouvernil. Prin acesta biserica a perdut 
„independenţa! ei inorală și materială, precum și pu- | 
tința, de acțiune și: inițiativă pe tărîmul spiritual 
și kiar considerațiunea publică. Ea, trebue să mârgă, 
"unde. 0 va duce guvernul. | e 

„_ Biserica 'orthodoxă are o posițiune escepțiorială, 
„nai ales în statele orthodoxe; ea trăieșce în stat, 
împreună cu statul și în înțelegere cu puterile sta- tului. Ea nu formâză stat în stat, ca biserica, -catho- 

+ lică-romană. Cu tâte acestea guvernele înțelepte și 
chreștine lasă bisericet pe tărâmul Spiritual deplină 

„libertate, precuim și mijlocele trebuitâre pentru acti- 
vitatea sa. Așa a fost la noi în trecut; așa sa u- 
mat în imperiul Bizantin, așa, este în “Rusia, unde 
clerul își are fondurile sale aparte sub administraţia 

“Sinodului, de. unde se întrețin episcopiele, semina- 
riele, facultăţile de 'Lheologie și alte instituțiuni bi= 

„Sericesci. Așa este chiar în Austria, unde biserica 
„oxthodoxă la Sârbi și la Români, își are fondurile 
sale în administraţia lor, sub controlul guvernului. 

3: Numai la noi, astădi, bisericek nui s'a lăsat nimica - - 
„- din averile sale în disposiție, ca să pgtă lucra: ceva 

din inițiativa sa pentru propășivea sa intelectuală ȘI 
morală, afară de salare, ea la toţi funcţionarii statu- 

Iu. Chiar Sinodul, carele este suprema. autoritate 
„a bisericcă române, nu ăre la disposiţia sa mijldee- de ași procură în localul: convenabil, de ași angaja 

| | |



  

PAPISMUL ŞI BiS. ORTHODONĂ ÎN REG. ROMÂNIEI | 19 

“amploiaţii trebuitoni, de aşi forma o bibliothecă; 
chiar diurnele membrilor Sinodului une-ori nu se 

"plătescii, neajungând mica sumă ce se pune în bud- - 
getul ministerului de culte. Acestă sărăcie a biseri- 
cei este o durere: forte adânc simțită. de. tot clerul, _ 

și discurăgiătore, a 
Așa dar starea actuală a Disericei nostre în pre- 

sent se resumă : lipsă de cultură intelectuală și mo- 
rală a clerului, stingerea treptată, a simțului religios 
în.popor. și în. clasele culte prin respândirea doctri- 
nelor anti- creștine ȘI anti- -sociale, direcție greșită, în 

cultura clerului, părăsirea și ruinarea bisericelor, în-. 
cepând:dela cele între iute de stat sărăcia biseri- 
cei materială, și morală. e 

Să ne oprim acuni puţin. la ' Biserica Romă, nu- 
mită altminterea Biserica latină. și catholică-ro- 
mană. De o mie și câte-va sute de ani acestă bise- 
rică mare urmăreşce doue idei mari : primatul seci 
dominarea peste î6tă. biserica, chreştină, și - domnia | 
lumci, ea suecesoră a. dominațiunii.romane. Sa lup- 
tat secule întregi ȘI cu bisericele naţionale ȘI cu gu- 
vernele mai ale tuturor. națiunilor civilisate şi neci- 
vilisate. De multe ori a fost î învinsă, și fară s'a a- 
pucăt de luptă perpetuă până ce ajunsese întrun. 
„timpii a supune voinței sale și a umili pe împărații 

Și regii țărelor» apusului tiuropei, Dar după lupte secu-. 
„lare emancipându-se Domnitorii de voinţa absolută a 
Romei papale, totuși. %-aii recuioscut. dominaţiunea 
asupra bisericelor din țările lor. Unele din acele ţări, 
ca să emancipeze Disericele lor de dominaţiunea pa- 
pală, ai trebuit să'și modifice religiunea și să porte 

- lupte'sângerdse seculare, ca să'și potă dobândi li- 
_bertatea coușciinţeilor cei revoltate. 'I'te aceste lup- 
"te seculare ale Romei papale pentru ideile sale de 
 dominaţiune o, ai iscusit forte. Ş'a adunat mijlâce 
mari, a creat o. mulțime de instituțiuni pentru pre- . 
„parare ca luptătorilor abili, prin universităţi, semina- 

a /
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rii, 0 mulțime deordine călugăresci, carii tote ai dat. 

0 mulţime. de băvbață devotați bisericei lor, bărbați, 
învățați apostoli și misionară plini de abnegaţiune 
pentru papa și biserica: luă, predicători renumiţi, 
scriitori însemnați, cuvioşi în văaţa lor. Mat ales or- 

dinul 'lesuiţilor a spăimântat lumea cu devotamen- 
tul, pexsistenţa. și astuţia, lor. De multe oxă aii fost 
alungați din diferite țări; dar cY ai sciut iarăși a re- 
veni la locurile lor, până ce pe urmă, sub Piu IX-lea, 
că aii devenit atot puternici şi tot clerul catholicii 
din tote țările ai fost pus la disposiția lor, Nu de 
mult ai fost alungați din Germania şi din Francia, 

„dar că qi acolo ucenicii lor, şi negreșit că la: timpii 
favorabil iarăși își vor relua locurile “perdute; căci 
aceea este o instituțiune, care nu se pâte estermina; 
ca este organizată dupre sistemul farmazonilor. 

Biserica papală, cu mijlocele ci enorme materiale 
Și morale, cu clerul că format de jesuiți ŞI chiar cu 
ordinul Iesuiţilor, st răbate cu ochi de Argus î în tote 
țârele de pe plobii, și nu dă înapoi nici odată 'dela 
țelul pus. odată, chiar sute de ani de star cere până 
la ajungerea scopului sei. Ea nu se spărit nici de 
persecuțiuni politice, nică de necredință, nici de so- 
cialismii şi nihilismi, nici de dușmănia schismati- 
cilor, nică de nereeșită timpurară, Unde nu pote, se 
înarmâză cu văbdarea Și așteptarea timpului favora- 
bil: unde se cere oposiţie o comandă organelor sale 
cu risicul de a ajunge că la temniță și a'și perde posi- 
țiunile lor sociale, și glasul papei tot-dâ-una este as- 
cultat, P apa este susținut prin o mulţime de juziale 
în tâte ţările catholice, P ropaganda se face și încă 
cu Succes; așa în statele Americei protestante; nică- 
o-dată numărul catholicilor n'a fost aşa de mare ca 
astădi, în timpul necredinței și al ideelor subver- 
sive; ; papa a trebuit să tundede acolo câte-va epis- 
copate n6u&. În Anglia cea atât de dușmană papis- 
mului, încă se observ ră, înclinare cătră biserica „Ro- 

4
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mei, mai ales î în așa numitul partitii ritualist. Ori 
entul. orthodoxii este minat de.institutele de educa- 
ţie ale Iesuiţilor.: In timpul present, când sciința dă 

| resboiii disperat veligiunii creștine, biserica Romei 
a uimit lumea prin “perseveranța. în. ideile şi ten- 
“dințele sale. Printi'un Sinod: universal, adunat din 

tâtă lumea catholică, in anul:1870 aii proclamat dog- 
ma înfailibilităţei Capului sei: P apa. Seandalul în Ju- 
mea civilisată a fostmare. Chiar unii din episcopi s'ait 
fost revoltat, Fheologi renumiţi în Germania, ajutaţi 
de marele omii de statal Germaniei Bismarc, s'aii dis- 

binat de biserica Romei şi aii-format o biserică inde- 
pendentă germană, sub numire de „Vechii catholici. 

„ Guvernul german a alungat pe Iâsuiţi de pe terito- 
riul statului sei, a făcut “legi restrictive contra cle- 

rului latină, supuindu-lii la, controlul statului, a ares- 

tat și esilat pre cei nesupuși. S'a început -o luptă 
înverșunată, între Roma și guvernul germanii, şi 
la urmă îstețimea Romei a învinsii tâtă agerimea 
politică a lui Bismarcii, și lucrurile sînt aprâpe a 
se 'restabili în starea de mai înainte; căcă altmin- 

„tere nu se pâte. pacifică statul germanii, e carele nu- 

„meră în sine vre-o 16 mili6ne de catholici. | 

Se revenim acum la propaganda catholicii în era 
tati, a 
După ce, precum am vădut, a tost zespinsă; în Mol- 

dova, în anul 1826. ultima încereare a Romei și a 

Austrici de ase recunâsce formal petrecerea în Mol- 

" dova a unui episcop latinescii, acela a continuat a 

petrece în Moldova ca persână privată sub pr otecţia 

consulului austriac, în puterea paspontului sei, prin 

care se declară de „eclesiastie, venit în țră pentru 

afacerile sale.“ După dânsul ai urmat alții până 

în timpurile de față, când nime nu mai pune în 

cestiune petrecerea și funcționarea a doi episcopi ca- 

„tholici în România, cea tolerantă şi liberală. Roma 

însă nu se mulţiumeșce cu atâta. Ea voeşce,! cu oră 
e
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ce preții cucerirea, religi6să a României, spre acest 
sfîrșit Papa Piii IX-lea a trimis în România, călugări 

“iesuiţi, carii mai ânteiti în Bucureşti și apoi în lași ait 
/ înfiinţat institute de creșterea tetelor române, pentu 
a căror instruire și educare s'aii adus o drâie de că- 
lugăriţe iesuite, din Francia și din Germania. Ase- 

menea scoli pe urmă s'aii mai înfiinţat şi în alte orașe 
principale, precum : în Galți, Brăila, Craiova, Acolo - 
o mulțime de fete române, “de tâte stările, se crescii 
și se instruescii în dogmele și obiceiurile apusului 
catholicii; cele sărace gratis,. cele bogate cu plată. 

Multe familii,  ademenite de frumâsele aperenţe și 
de îngrijirea părintescă, cu carea se trăteză fetele în 
acele institute religi6se, ș'aii trimis copilele spre e- 
ducaţie la institute de aceste prin sreinătate : în Ga- 
liţia, Francia, Germania. Acolo ele învață, de tâte, 
numai sentimente naționale și dragoste: cătră rdli- 
giunea părințilori lor nu. dobândesciă; se cresciă și 
instruescii în religiunea catholică, și la întârcerea 
în familii aduci cu sine în ţeră ura și dispreții cătră 
religiunea ortodoxă, laudă pre cea catholică-romană; 
nu le place a merge la. biserica, orthodoxă,. spuind 
că la ea nu e frumos, nui musică, preoții sînt proști; 

“multe din ele nu se mărturisesc nici nu se comunică 
„cu sfintele taine la preoții ortodoxă, dar.o fac cu plă- 
cere, când ai la îndămână un popă latinescii. Multe 
“din copilele sărace, ce se educă în institutele iesui- 
tice, trecii.la xeligiunea catholică, se trimit în streină- 

tate, unde se. călugărescii, și devin şi le institutrice 
pela aseminea. scâle. Episcopii catholici visitâză a- 
dese-ori aceste institute, dai copilelor mici presente, 
precum : iconiţe cu sfinți catholică, cu portretul papei, 
eţe. Preoţii catholict fac în capelele institutelor ser- 
viciul divin în tâte dilele, la care asistă tote elevele, Și, 
apoi trec în clase. Nu este permis a se predă în ac6- 

ste scâle altă religiune, de cât acea catholică-romană. . 
Unii din tinerii români, lipsiţi de cultura religiosă 

s
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în ţ6ră, dar fresce dispuși cătră sentimentele religi: i 
6se. în străinătate, mat ales în Franţa, aii fost ade- 

meniţi de iesuiți și câștigați pentru propaganda pi- 
sericei romane. Unii,: căsătorinduse cu femei catho- 

ice, francese, germane, S'aii catholicit și ei și copiii 
lor, și șait luat conductori spirituali clerici” fesuiți, 
pentru dânşii și pentru familia lor. 

Lesuiţii din Bucur eșci ait întrodus în biserica papi- 
stă din. România” și calendariul Grigorian, contra u- 
sului vechiii de a'se ţinea 'serbătorile creştine de ca- . 

“tholici odată cu orthodoxii, şi Sati încercat. indirect 

de a se întroduce acel calendar Și în biserica ortho- 

doxă a României. . 

Acum decurând -sa rădicat în capitala, jerel, a a- 
- fară de biserica numită „Bărăţie, «0 catedrală, ca- 

tholică mărâţă, cu bani adunaţi din țeră prin lotării, 

prin daruri paxticulare dela Români și prin contri- 
buţiuni din tâte țerile catholice, pre care le a cutri-. 
erat neobositul-] Monseigrieur Paoli, episcopul catho-. 
lie din Bucurescă, -carele pentru. zelul seii: aşteptă, 
“dela Papa a fi gratificat cu rangul de , Mitropolit al 
Bucureștilor,“ după care pote va urma și acel de 
primat al României!" Sînt semne, că curând se va 
dischide în Bucuresci și un colegii. iesuiticii pentru 

„educaţia, juniloriă: români. - 
Lib extăţile n6stre constituționale, înalta protecțiune 

streină, lipsa: de cultură a cler ului orthodoxii, indite- 

rentismul religios al claselor culte,ideele anti-crestine, 
ce bântue șc6la și societatea nostră, nedesvoltar ea sim- 
ului și a deinnității naționale în popor, sărăcia biseri- 
cei naţionale: tâte acestea, sînt âtâtea garanţii de re- 
oșită pentru propaganda catholică în România nostră, 
La Roma se şeie fârte bine, că un popor nu pote 
esista fără religiune; și credând că religiunea și bi- 
serica orthodosă a Românilor sînt morte, meșterii 
cei iscusiți de acolo, alâr gă să le înlocuscă cu ale lor, 
pre care singure le cred ei nemuritore și eterne. Nu 

a
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este dar de mirare, că la Roma acum nu se mulțemesc 

numai a le se recunbsce cei doi episcopii. aflători deja 
în țâră, unul la Bucuresci și altul în Iași, carii până 
acum dupre documentele ţerii, eraii cunoscuţi ca vi- 

sitatoră, şi vicari apostolici ai Bisericelor catholice 
din Romania, și cu.titluri streine de ţâră, precum : 

„Nicopole, Morcopole, Yloan, ete; ei voescii să aibă 
Mitropolie în. capitala țarei, cu titlu de „Mitropolit 
al Bucureșeilor, e ca și când mar esista acolo un Mi- 

“tropolit român Orthodoxii deaseminea, pe lângă 
- episcopul catholic. din Iași, carele negreşit va fi nu-. 
mit Archiepiscop ori episcop de aşi, î încă alți doi 
„episcopi, unul la Galaţi și altul la Craiova, adică 
"unul cu titlu „Gălăţianul, « celalalt cu titlul „Craio- - 
venul :*-“tâte postuzi ș și titluză ocupate de Mitropo- 
liţii, episcopii și Archiereii, români de astădi, de a 
cărora csistenţi propaganda câtholică nu vra să șeie 
nimica. 

-, Jurnalul francesti din Bucuresci „LIndependance 
roumaine“ nu de mult nea adus şcirea, că Monseig- . 
neurul Paoli, cu ocasia pașeilor catholice la Roma, 
“presentânduse la Papa Leon XIll-le împreună cu 

| alță cardinali și episcopi, Papa la vădut cu bucurie. 
şi cu dânsul a vorbit mat” ântâii, întreţinând o lungă 
conversaţie despre afacerile religi6se ale României. 

"Pot acel Jurnal ne a comunicat mai Antâiii scirea 
despre proectul curiei romane de a înființa în Româ- 
nia un Mitropolit și câţi-va episcopi catholieo-ro- 
mană, Acâstă hotărâre ne dă dovadă, că la Roma 
sînt siguri despre triumful papismului în România, 
pentru care și ei înputernicese mijlâcele de propa- 
gandă. Căci carea alta ar fi trebuința de a se creă și 
înmulți la noi Ierarchia bisericei papiste,. când doi 
episcopi ce are ea deja aică, sînt pre destui pentru. 
numărul catholicilor actuali, carele dupre statistică 
este ca de 50,000 suflete? | 

Dar trebuie să recunâscem. că Biserica Romei î își
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face tw6ba sa, ea, precum am dis, tinde a.domni totă - 

lumea. De secole ne urmâsesce și pe noi Românii și . 
să îneârcă la fie-care ocasiune favorabilă a face câți: 
va pași înainte. De reușeşce, bine, ea merge înainte; 
de nu, ea, face o pauză, lucreză în ascuns, și apoi la, 

timp esă pe față, și așa, necontenit, . îi 
Ne întrebăm înse : ce pote și ce trebue să facă 

biserica și națiunea română, în' aceste timpuri așa 
de critice pentru dânsa? Să rămână ea, 6re privitâre 
“pasivă ca până acum la: acâstă. catastrofă; ce vine a- 
supra ei, sc să se silescă a 0 preîntimpina din tâte 
puterile? » 
„Spre a respmide la acestă, întrebare, trebue să 
dislegăm mai: întăiii. alta : Voim noi 6re și-trebue 
Gre să esistăm ca națiune, națiunea română, liberă 

şi independentă î în noul regat românii, prin nok înşi- 
ne, prin puterile n6stre fisice: și morale, cu tradițiu- 
nile și obiceiurile nostre cele bune, elironomisite de 
la moş și stră ăimoșă,, cultivândule și înnobilândule ; 

" sâu să ne dăm pe mâna streinilor niai ânteiii sufle- 
"tele, și apot liberțăţile și țâra, ca ei să facă cu dân-. 
sele cum e va veni lor la socotâlă? Ei cred că nu 
și iarăși nu. Ar fi rușinea și batjocura cea nai mare, 
ca 0 națiune eroică, inteligentă, : „bogată, . creștină, 

capabili a se perfecționa î în: bine, carea de secule 
a luptat crâncenit pentru esistența sa, politică, tocma, 
acum; ajunsă la limanul. mântuirei, pusă în rangul 
naţiunilor civilisate ale Europei, să renege la trecutul 
seii, să. defaime pe striimoşii. sei, -carii nici-odată 

-m'aii. voit să fie decât români orthodosxi, și la carii 
biserica era ca unii zidit puternic de. apărare, contra 

“influențelor “streine - de tot felii, și când sai aliat . 

cu Turcii, prima condiţiune a . fost — apărarea și 

neatingerea bisericei: daționale și a drepturilor er: 
Biserica catholică,: carea: astădi vine șă'se pună la | 

Masă. pata $ şi să se desfăteze. î în România, nu nea. 

dat mână, de ajutoriii nici-odată în timpurile - n6stre: 

 



86: -PAPISMUL ȘI BIS. ORTHODOXĂ ÎN REG. ROMÂNIEI. . 

“cele de restriște;. dar de multe ori ati adus preste 

noi oștiri streine, sprea ne cuceri politiceșce, și apoi 

a ne păpistăși. pa Sa 

„ Domnii, mitropoliţii, episcopii, boerit și poporul 

român s'aii luptat, aii suferit necazuri, esiluri, sără- 

cie, mârte, și șaii vărsat sângele pentru ţâra și le- 

gea lor; a lor, a națiunei române trebue să remână 
onârea de a poseda. și pe vitoriii în tâte ramurile 

esistenței sale acâstă țâră. Decă deci.voim să remâ- 

nem naţiune română, demnă, și respectată şi înviitoriii, 

trebue să ne păstrăm și Biserica nâstră națională, ce.o - 

zum moştenit din trecut, dela moșii și strămoșii noștriă; 

să o apărăm și să orădicăm, dupre cum. cere demnita- 

tea actuală a naţiunii. Biserica nstră orthodoxă, pe 

" Tângă doctrinele sale sănătose chreștineșci, evange- 

lice, are valdrea vechimei apostolice și tradițiunile ce- 

lor mai mari dascali at orientului chreștin, respectați în 

tâtă ehreștinătatea și ce este mai mult are tipul seii și 

characterul particular de biserică națională; ca este 

prin timp îndelungat adaptată la trebuinţele religid- 

se, morale şi naționale ale popârelor, ce o confesază; 

este. înfiltrată în deprinderile poporului; ea a format și 

„păstrat limba cultă. națională unitară; ea a fost scola 

bunelor deprinderi! ale poporului și a ideelor celor 

sănătâse. La tâte poporăle, ce confesază religiunea 

oxthodoxă, biserica a fost şi este premergătâre cul- 

"turei şi-a civilisaţiei naţionale. Acâstă biserică, nați- 

onală, -ce e drept, mărginesce.:activitatea sa numai 

în cuprinsul hotarălor naţiunei sale, dar tocma de a- 

"ceea și pâte face masi. servicii, națiunilor sale, când 

ea 'este însoţită de cultură, și pătrunsă de conșciința 

menirei “sale; în societate. În tâtă lumea orthodosă, 

națiunile aii propriele lor. biserici naționale, care în- 

grijesc. numai de cultura. religidsă și morală a na- 

_țiunilox respective, cultivând limbele naționale, pro- 
" pagand credinţele și sentimentele. religidse și nați- 
onale, și propagând moralitatea chreștină cu fapta
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și cu cuvântul. Aşa este î în Rusia, î în Grecia, î în Ser-: 

bia, în Bulgaria, în România. Chiar în imperiul tur- 
cesc și austriac, naţionalitățile orthodoxe se adăpos- 
tescit la umbra. bisericelor lor orthodoxe. Insuși pa- 
triarchit din orient nu sînt 'de cât capi naționali, 
dupre cum se înțelege. naționalitatea la “Turci. Pa- 
triaxchia de Constantinopole, deși ajutată, de posi- 
_ţiunea sa ca capii: spiritual al tuturor chreștinilor 
orthodox din : orientul otoman, voiă a esercită o 

supremație -bisericescă asupra țerelor orthodoxe, ce .. 
făceati parte din acel imperii ; ea n'a putut: lucra 
alt-feliu, de 'cât în interesele imperiului turcesc, și 

apoi ale naţiunii grecesc, din: carea se alegii patri- 
archii. Naţiunile emancipate de sub dominaţiunea, - 
turcâscă, s'aii emancipat și de tutela, patiarchului, 
înființânduși a parte bisericele lor naționale, pe basele 
vechi ale orthodoxiei, și păstrând cu patriarchia nu- 

- maj relaţiuni morale de omodoxie. Esemplul acesta 
Tau dat de mult mai ântâiii Ruşii, î în viacul XVI-le, 

apoi în vecul present Elinii din Elada, Românii, Serbii 
și i Bulgar ete. | 

- Este încă o mare consideraţiune, politică, pentu 
carea Românii trebue să conserve, să'apere, să îni-. 
puternicescă și să dea, ttă disvoltarea, putinciâsă, și 
trebuinciâsă bisericei lor. naționale orthodoxe. Posi- 
ţia României o face să graviteze politiceșce cătră 
micele națiuni orthodoxe orientale, care unele se înve- 

cin€ză cu dânsa, și cu care este - legati de provi- 
denţa divină prin trecut și prin viitoriii.: Ea, și tâte 
micele “popâre: orthodoxe : Sărbii, Bulgarii, Grecii, 

Muntenegrinii, Albanesii, ca să poti esistă, și a-și 

păstră independența lor politică și națională, vor tre- 

bui, curând sii mai târzii a se aliă, a se confedera, 

spre a'se putea opune cu succesii contra năsuinților 

de cucerire 'ale puterilor celor mari. Unitatea, lor re- 

ligi6să 'și bisericâscă/vafi o mare forță în apărarea in- 

tereselor comune ale vieței 1 lor politice. Atunci și
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patriarchia ecumenică emancipată de. politici. stre- 

ine de biserică, va întra în rolul ci de centru și de 

conducătâre a unității dogmatice și canonice a dife- 

ritelor biserică. naţionale! ale r&săritului orthodoxii. | 

- Așa dar pasele dogmatice şi istorice ale bisericeil 

orientale aii acel caracterii distinctivă de -biserica- 
Romei, că națiunile orthodoxe ai biserici naţionale, 

lipite cu totul de naţiunile respective, în serviciul 
„cârora, este pus zelul şi şciința păstorilor: bisericeşci . 
de sus până jos, de aceea naţiunile trăesc pre lângă 

- bisericele lor, kiar fiind acele națiuni domnite de al- 

tele mai puternice şi mal mari, - 
Acest mare avantagiii național lipseşce pisericei 

catholice apusene; ea nu este biserica vre-unei na- 
“țiună; ea este o: biserică. cosmopolită; ; ea voeșce a: 
domina, tâte națiunile, De. prosperâză ori retrogra- 
deză, politiceșce o națiune, ca este indiferentă, numai 

catholicismul ei să fie “ asigurat. Dâcă națiunea cu- 
ceritâre: este . catholică, biserica Romei se - bucură, 
„când o națiune sei popor micii se sacrifică policeșce, 
trece sub alt sceptru catholicii. Dâcă națiunea cu- 
ceritâre este de altă religiune. stii biserică, atunci, 
biserica Romei, ne având șanse de a deveni domni- 
t6re în tot statul cuceritoriii, va tot îndemna la opo-. 
sițiune și rebeliune pe națiunea cucerită, până ce o 
va perde de istovii, dâea'altminterea nu va reuși a 
face concordate favorabile ci cu puterea cuceritore. 
Acâsta o:videm în Polonia. Pe Polonii. supuși Aus- 
triei catholice, Roma catholică îi ţine în supunere. 
Pre cei din Prusia protestantă ș şi din Rusia. ortho-. 
doxă deapururea îi înpinge în oposițiune ș și rebeliune, 
Acâsta se. vede și în Irlanda. Roma papală nu DU- 

"mai nu este favorabilă naționalităților, ba este kiar 
dușmană, şi le sacrifică ori când cerii acâsta intere- 

sele ci. Italia, unde este capitala bisericei catholice, 

a fost secule împărțită în o mulţime de statut mică, - 
și date spre. guvernare la membri din diferite familii
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Domnitâre din Europa, anume : austriace, francese, | 

spaniole.. Abia, în dilelele nâstre, după lupte și re- 
„woluțiuni seculare s'a-putut' face unirea politică Și - 
- națională a Italică, pe care: Papa cu desperare 6 com- 
bate cu tâte mijlocele posibile, și se declară priso- 
nierii și înkisti, în mijlocul naţiunii sale. In Galiţia 
contribueşee | la polonizarea Ruteniloir; în "Ungaria 

„la magiarisarea Românilor'și a Slavilor. În Franţa 
„până în dilele nostre se păstrase Gre-care'umbră de - 
biserică naţională, sub epitetul de „Galicanăt. Ie- 
suiții lui Piu IX-le ai şters şi: urmele acelei esis- 
tenţe de biserică națională în “catholicismii: și ai 
contopito în absolutismul universalității sale catho- 
lice.: Revoluţunile naţionale francese. tote ati fost 
răzbunări asupra absolutismului papistii. De aici ura 
Francesilor asupra bisericei, lupta învățaților spre a 

- se emaneipa de biserica papală, luptă carea. a mersi 
până la disființarea Monastirilor și instituțiunilor ie- 
suitice de educaţie; ba kiar până la sedterea învă- 
țământului religios și 'a ieânelor de prin sedlele - pu- 
blice, Acestea ptcate ale papismului ai făcut în 
lumea culta urâte religiunea și biserica. Aceste triste 
impresiuni le-ait adus. cu -sine -tineretul nostru - din. 
Franţa în România, și persecută și aici biserica na- 
tonală, « carea nu:are nici unul din păcatele bisericei- 

papale. În Germania după proclamarea infalibilității 
„papale, cei mai însemnați theologi și un mare numării 

„de cetățeni culți de confesiunea catholică, romană. - 
- s'ati decisti a se disbină de Roma și ași forma o bi- 
„serică, naţională după modelul: celor. orthodoxe. din 
Orient; Numărul aderenţilor la început era la. 50,000. 
Ea înst a întîmpinat din partea. propagandei romane: 
“cele mai mari „pedice- și tot-feliul de șicane ce se pot 
înkipui, numai ca să: zădărmicâscă întreprinderea : : 

__mecontenite procese, ba de presă,:ba de ingerențe în. 
„parochii, ba de răpire de biserici, ba pentru tulbu- 

tări și scandale. la înmormântări; în cât acestă mică
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biserică naţională are puține șanse de esistență, mai 

ales după ce guvernul german 2 a fost silit. să se im- 
pace cu papa, a 

Cum că Roma nu este pentra pisericele naționale, 
pici le admite, mai avem dovedi kiar în țâră la noi. - 

Țăranii papistaşi săteni din România, decă % întrebi 
de ce naţionalitate sînt, ei respund, că sînt catholică; 
preoţii lor sînt aleși din nâmuri streine : poloni, ita- 
lieni, unguri, nemți, prin urmare nu este a.se aș- 

tepta dela ei sentimente naţionale române. Paro- 
chienii lor sînt ținuți „aparte de tot amesticul cu 
ceea-lalţi locuitori români, kiar consăteni, nu numai 

prin. biserici şi cult, ci'kiar. prin costium, prin petre- 
ceri aparte; nu j6că la un loci. Femeele și fetele pa- 
piste se izol&ză prin costiumurile lor, unele kiar bi- 
zare, de fetele şi temeele orthodoxe. Nu este permisă, 
amestecarea cu orthodoxii prin căsătorie. Parochul 
este. stăpân absolut asupra voinţei lor și ci nu facii 
nimică fără învoirea lui; kiar. petrecerile lor în dile 
de sărbători le fac la casa preotului ȘI sub okii lul, 
Ședle româneșci nu se. pot înființa prin aceste co- 
mune; căci'se teme popa de idei necatholice. Cu 
modul acesta, sentimentele naționale nu vor stră- 
bate nici-o-dată în comunele 'catholice ; lăcuitorii 
„de acolo deapuriurea vor fi nișce automați, esploataţi 

pentru. cause streine de țară, și înpovărați cu plăți 

“esorbitante pentru serviciele.religiose, și cu alte a- 
supriri şi nedreptăți. Din tote acestea se vede, că 
sistemul. pisezicăi catholice-romans nu este favorabil 
bisericelor naţionale; ele nu intră în programul ci, 
ba nică le pâte suferi. Dar națiunii române îi trebue 
o biserică naţională, pentru noi și în hotarăle n6s- 
tre, precum; ne-am deprins a o avea, și precum 0 
avem de secule nepomenite. De aceea trebue să o 
apărăm, ca pe un:zidiii puternicii contra năvălirilor 
papale, ce ameninţă esistența nâstră națională, inde-. - 

- pendenţa și libertatea conșciinței nâstre religi6se.
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Ne prestă însă înainte o luptă inare, luptă, nu în- 
protiva trupului și a sângelui, precum dice Sf. Apostol, 
ci împr otiva multor duchuni rele de supt ceriii. Bi- 
serica nostră este amininţată de multe duchuri rele 
pentru ea. Ast-feliii sînt : Atheismul, materialismul, 
socialismul, care aduc după sine necredința, immo- 
ralitatea de tot feliul, și apoi papisnul, care caută 
deșerturi, spre ale împlea el. hi 

| Biserica. română singură. în stare ea ci actuală nu 
pâte să resiste în aceste lupte mari; ea trebue să fie. 
ajutată de tâte puterile naţionale : de guvemii, de! 
corpurile legiuitore, de șeslă, de presă; de t6tă inte- 
ligenţa și inițiativa publică și privată; căci biserica, 
este a națiunii. O naţiune nu a esistat fără biserică, 
nici pote esista. Dâcă, vom negriji și disprețui pe: a 

* nâstră națională, forţa lucrurilor. va. aduce la noi alta 
streină de noi și de trebuințele nâstre. = 

Datoria Sf. Sinod este de a preveni națiunea de 
timpurii, ai propune mijlcele de îndreptare și aj 
cere concursul. 

Am arătat mai sus marele avantagiiă al pisericet 
_„orthodoxe în aceea, că ea. este. biserică naţională, 
trăeșce în nație și pentru nație, pe când biserica, Ro- 
met'este cosmopolită ș și fără nație, de aceea și este 
în luptă cu tâte. națiunile. Insă acâstă. biserică are 
un avantagiii mare în aceea, că Papa este o putere . 
mare în lumea catholică, dispune de mijloce mari 

de tot feliul, directe.și indirecte, și ajută la trebuință. 
pe. bisericele sale din tâtă lumea. Bisericele ortho- 
doxe naţionale însă n'a. nicăiri ajutoriii de cât în 
lăuntrul, naţiunilor, unde ele -esistă; decă naţiunile 
respective nu dai concursul lor bisericei, nu o ajută 
la împlinirea misiunii sale; dâcă o dușmănescii, o 
degradâză, o persecută, ei nu rămâne de cât calea 
crucei :.a suferințelor și-a “martiriului, — ceea-ce nu 
face ondre unei naţiuni chreștine- să- "si , martirizeze 

.
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Biserica (*%). De accea guvernele și naţiunile cele în- 

ţelepte tot-dâ-una ai susținut prestigiul bisericei lor - 

cu tâte puterile lor și aii mersii în acord cu biserica, 

Cestiunile bisericeși aii fost privite ca cestiuni nați- 

onale, și biserica-a privit cestiunile naționale și po- 

litice ca nedislipite de dânsa. Fără acâstă reciproci- 

tate de, concursii o biserică națională nu pote esista; 

ea cu încetul se atrofiază și perde tâtă însemnătatea 

de putere morală a statului, precum acâsta: să. în- 

tâmplat în mare parte: cu bisericele orthodoxe din 

imperiul turcesci. e 

“De aceea Sfântul Sinod trebue : I) :Mai ântâiii de 

tâte, prin presă a deștepta națiunea despre perico- 

ele, de care este amenințată, biserica națională, și 

prin urmare națiunea, de cătră necredință, - carea 

aduce cu sine demoralisarea familiei și a societății; 

- de cătră propaganda papistă, carea aduce cu sine 

influența. și sub-jugarea streină. Di 

ID) Al doilea, să rugăm guvernul a nu admite în- 

temeerea propagandei papiste în România, prin în- 

ființarea de mitropolit și episcopii papiste, care nu: 

sînt de trebuință, de cât în viderea  înputernicirei . 

propagandei catholicismului papist în România. Pâra - 

nâstră nici decum nu ar6 nevoie de o aseminea pro- 

pagandă, ba, încă sîntem datori cu mici cu mai a0. 

combate din tâte puterile nâstre. Noi avem biserica 

şi religiunea nâstiă, adusă cu noi în Dacia dela ve- 

- chia, Romă creștină, adevărat apostolică, 6ră nu pa- 

pistă ca cea modernă. Roma actuală să și întrebuin- 

  

(*) Biserica, esto forţa morală, sufletul unci naţiuni. Românul în naivitatea sa, 

ridiculizând pe ţiganii, că m'are nație, nici țeră, se-esprimă : „țiganul șa mâncat 

Biserica“ ! In anii din urmă uu învtțat xomânii a credutii, că pâte liudi națiunea 

sa; afirmână, că Românii maii arut Sânţi, ca Grecii și Slavenii, ete. Dar un învățat 

Ungur îi respunse îronicii : „bine "și recomandă D. -. , , .-..naţiunea sa ! Ast-feliii 

de esemplu numai la 'Țigani se mai găseșco“. ! 

| Geniul poeticii al poporului românii a creat-o legendă despre modul cum Țiganii 
Paii mâncat, adică ati perdut biserica lor. Ideea, principală este cii biserica -trebue . 
să fie bazată pe principii morale, și să urmărescă seopuri morale. Decă ga cade în 
materialismii, serveșce numai la trebuiuți sensuale și la scopuri materiale ordinarie, 
atunci ea devine ridiculă și se perde. . a
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ţeze zelul s&ii de propag zandă la, naţiunile necreștine, 
de-care geme globul pământului: : propage jidanilor. 
Machometanilor, 'Tătarilor, Budistilor, și idololatrilor 

de tâte speciele. Jurnalul conservator „Limpult, în 

N. săi dela 27 Aprilie, sar părea favorabil înfiin- 
“țărei nduelor episcopate latine, pe temeiii a) ca spi- 
ritul întoleranţei religi6se 'este. primej duios; b)-că 
Românii uniți: din Ardeal nu şaii 'perdut naționali- - 
tatea lor prin unire cu biserica Romei. e) Că Ro- 
mânul este din fire tolerant, şi crede om de nimica 

-pe acel ce renâgă legea lui: La aceste observaţii fa- 
vorabile propagandei latine este ușor de .respuns. 
Românii respingând înființarea episcopatelor netre- 
buitâre pentru numărul actual al. catholicelor ce lă- 
„cuese astădi în România, nu injosese întru ceva 
demnitatea, bisericei romano-catholice, nici jignesc 
întru ceva, conșciința credincioșilor ei. Ei își vor e- - 

| sercita î în tâtă libertatea cultul lo, e ca, și până acum, 

vor avea bisericele lor, şi când le vor mai trebui își. 
vor mai construi fără împedecare ;-vor continua, a'și 
avea doi episcopi visitatori, unul la Iași, altul la Bu- 

cureşcă, carii sînt prea deajuns. pentru numărul ere- 

__ dincioșilor lor ce se află: actualminte în România. - 
"Când dar Românii vor lua măsuri preventive pentru 
apărarea bisericei lor naţionale, nu .are nime drept 
a se jieni, “afară doră de acei cu scopuri ascunse, 

- agresivepe conta bisericei nostre, pe carea elo urăscii 
și O persecută sistematic. .: Să 
La punctul 2-lea respundem : Dacă Românii U- 

niți din Ard6lii nu șai perdut încă naționalitatea 
“vomână, causa este pentru că ei păstrâză. încă ma- 

re. parte din bazele bisericei orthodoxe naţionale. 
Dar unia este primul pas la catholicismii, Și - propa- 
ganda romană nu se. va lăsa până ce nui va face pe 
deplin catholici-romani, xeformând tr eptat și pe ne- 
simţite totul, până cei vă. întroduce în . epemopo i 
tismul seii. Autoriul ar ticolului din n Timpul“ mai spu-
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ne în favârea, uniunei catholice din Transilvania, că . 

Mitropolitul uniat dela, Blaji, capul bisericei națio- 
„nale române de acolo, este independent de episco- 

patul catholic din Ungaria și este subordinat numai 

„Sfântului Scaun papal.“ (Autoriul acestui articol 

trebue să fie însul. „uniat“). Recomandăm autoriului 

să ceteseii, epistola. Mitropolitului uniat._ e Buluți- „din 

ideii ce “Libert ate” mare de, aciiune a are un n Mitropolit 
uniat,. „Excelenţa ta, dice Șuluţi, sunteți în totă 
Fransilvania, așa dicând un Domni nemărginit ș și 
„neatârnat în propria diecesă, întru cele ce se atingi 
de afacerile bisericeșci, nu aveţi a cere opiniunea, 
nimănui, — a vre unui alt colegii episcopali, nică a 
unui Mitropolit sâi patriarehi, când aveți a face ori 

„a întreprinde ceva. Fit însă, precum bine sciți Exe- 
lenţa ta, mă aflu sub î împregiurănă maj grele. “Ei, în 
administrația bisericei şi a credincioșilor noștri din 
Transilvania și din provincia Mitropolitană, am ca 
colegă 'câți-va Episcopi, între carii este împărțită 
fosta diecesă a Făgărașului; am un nunții aposto- 
licii, unii patriarehii, ba încă și alți fraţi nu de ori- 

gine comună, carii sunt fârte influenți, mă contro- 

l€ză, urmărescii fie-care pasi al mei cu un ochiii 
neadormit, și adese ori, chiar ȘI în lucruri, la care nu 

ait nică un drept, îmi ţin legată nu numai voia, dar 
şi consciința mea“! (Slaxvici. Die Rumânen. pag. | 
102—103). Din causa acestor presiuni morale, și 
din necontenita, tendință de a catoliciza treptat pe 
Românii uniți, bărbaţi mari, ca Maior și ca Şincai, 
etc. ai fost pessecutaţi ș și escluși din "clerul uniat, 
pentru că se opuncii la novismele papiste, întroduse 
în biserica unită; aii cercat chiar ale pune episcopi 
catholici, precuni spune însuşi autoriul articolului 
din „Timpul,“ “ dar turburarea poporului, a silit pe 
acest 'episcop şi pe cei ce Lai pus ași da aerul de 
episcop unit și a menținea încă cultul ortodoxă. La
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episcopatele uniate se pun numai persâne agreate 
catholicismului roman, și care sait distins prin ser- 
vilismul lor causei bisericei romane. Persâne' renu- 

„mite prin devotamentul lor național, d. e. ca Cipariă, 
nu se pot învrednici să ajungă nici la Mitropolie, 
nică la episcopate! Cel din urmă argument al „Tim- 
pului,“ că Românul, de și tolerant, disprețueșce pe 
cei ceși ren€gă religiunea, — este neesactii Şi se 

„_ disminte prin fapte positive. Chiar autoriul spune 
un esemplu despre-un tânării români, carele Ș'are- 
negatii religiunea, încât la mârtea lui a renunțat la, 

7 

ori ce ceremonie religi6să. Istoria uniune! din Tran- 
„silvania, pe carea el vrea să o apere, încă este o do- 
vadă vădută de tâta lumea, că și poporul român este 

„capabil a fi ademenit la renegarea relipiunii, dâcă 
nu de odată, cel puţin treptat și prin amăgire. Afară 
de uniaţi, tot în 'Transilvanii, mulți Români aii tre- 
cut la calvinismii, și apoi-s'aii contopit cu Secuii și 
cu Ungurii. Vechia nobilime română din Transilva- .. 

„nia și Ungaria, tâtă, trecând la: catholicismiă sa 
maghiarizat. Di i 

lată dar pentru ce noi trebue a ne păzi de cur- 
„sele propagandei iesuitice a Romei: nu-pentru a fi 
netoleranți în -spiritului coustituțiunii nâstre, nu 
pentru a jigni conștiința lăcuitorilor catholici-romani,; 
ce trăeșcii în România și pârtă sarcinile statului, ci 
pentru a ne apără biserica n6stră naţională,. și prin 
ea a feri națiunea de uneltirile și amesticul streini- 

„lor în afacerile nâstre naţionale. 
Se întrebăm însă pe'curia romană cu propaganda- 

fide a ei : primire-ar ea 6re, ca noi Românii să trimi- 
tem în Italia un “Mitropolit, sâi un episcop româ- 

„nescii la Roma cu titlu de „Mitropolitul, ori episco- 
pul Romei“ oxi la Veneţia, Milan, Neapole; etc. cu 
titlurile acestor orașe catholice, mai'ales când șcim, 

„că acum în Italia sînt multe elemente gata, de a for-: 
ma 0 bună biserică națională orthodoxă? Primire-ar |
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Bre să facem ceva aseminea pentru alte capitale şi 
orașe însemnate şi nensemnate din lumea catho- 
lic? Nu! pentru că ea nu admite nici morții noștri 

a se înmormânta. în cimetirele credincioşilor sei. Î Noi _ 

însă nu facem așa; ci la casit de nevoie, înmormân- 
tăm pe catholici în cimetirile nostre, și încă-cu totă . 

xândudla chreștinscă a bisericei nostre e; nui de- 
părtăm nică dela, cele-lalte- taine ale bisericei, la ca- 
sură de nevoie, când ei nu aii preoți de ai lor. Și.a- 
câsta o facem, pentru că sântem toleranţi, și: bise- 

zica nostră este tolerantă în adevăratul înțeles, Și nu 
este deprinsă a viola conșciința. religiosă, până și a 
nechreștinilor, Noi, chiar de am fi în stare, nu: am. 

trimite episcopi și Mitropolii în țărele ehreștine, ca- 
re își aii Mitropoliții și episcopii lor de oră-ce confe- 
siune; căci acâsta nu permit candnele bisericei n6s- 
“tre, care sînt comune și bisericei latine. Pentru ce 
dar Roma ehreștină voeşce să violeze conșciința n6- 
stră, și să calee Sfintele canGne prin numirea unui - 

Mitropolit î în România cu titlu de „al Bucureșcilor“ 
scii , Bucarestensis, « când în Bucureşci este capitala 

bisericei orthodoxe române, și reședința. Ă Mitropoli- 

tului primatii ali României? Pentru ce episcopi cu . 
titlurile Episcopilor și Archiereilor Români :. al Ia- 
șului (Iasiensis), imde. este reședința, Ă Mitropolitului 
Moldovei? Al Galaţilor (Galatzensis); unde este re- 

"ședința episcopului Dunărei-de-Jos? . Al Craiovei, 
(Craiovensis) unde iarăși este episcopul Râmnicului 
și al Severinului și are un vicariii cu titlu de „Cra- 
iovânul“. Tâte acestea ar fi disprețul cel mai mare 
„pentru biserica națională română, și ne arată că 
Roma priveşce biserica n6stră ca cum nici ar esista, 
și că ea voieșce.acum să ne facă Biserică: ȘI să ne 
trimiță cei întăi axchiepăstori chreștineşci!! 
“Nu cred că națiunea română va toleră o aseme- 

nea, decădere a bisericei sale naţionale! Catholicii 
„din România nai trebuinţă nică de doi episcopi; pre
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carii îi ati. deja. Aceștia vor putea să lăcuâscă unde 
le va plăcea în România, fâră însă ași acapăra tit-. 
urile dela localităţile. administrate și supuse. păsto- 
riei lerarchilor români; ci să fie priviți ca archierei . 
Și episcopi titulari, cu titlu. streine de ţeră, ca 'visi- 
tatori, cum s'aiă privit și până acum, Archierei titu- 
lană, cu titluri dela localităţile române, are și pote: 

avea numai Biserica română, şi numai: dintre mem- 
brii clerului s&ii. "Titlurile acestea nu sînt ceva fără 
valdre, ci ele împlică drepturi mari, drepturile episco-. 
pale, între care este şi acela de a propaga credința sa. 
Archiereii nostri titulari sînt mărginiţi în timețiunile 
lor prin aceea, că ei se chirotonisescii în calitate de vi- 
cari, supuși Mitropoliţilor și Episcopilor actuali ai ță- 
rei, încât er nu pot funcţiona nimica episcopal tără pre- 

. 

alabila autorizare a eparehiotului respectiv, și cel ce . 
ar face contrarii, cade,sub judecata bisericâscă. Nu . 
este așa cu un episcop catolic; el nu este supus ie- 
rarchiei bisericeșci a țărei. Prin urmare, când el va 

fi recunoscut ca Episcop oră Mitropolit cu titlu unei 
localități din ţâră, prin aceea i se recunâşee şi drep- 

„tul de ași propaga credința sa în acea localitate ȘI 
a face „proseliți. Și tocmai acesta este ţinta prinei- 
pală a propagandei papiste: | 

Pe lângă împregiurările arătate în urmă, piserica 
Romei crede, că acum este timpul cel mai favorabil 
pentru propaganda sa; căci crede, că noi ne-am fi. 
dișbinat de biserica. oxthodoxă a resăritului, î în urma 

Gre-căror ne nţelegeri momentane, ivite între biserica 
mostră națională și patriarehia ecumenică, și se aș- 
_teptă, ca patriarchia să, ne escomunice' dela, comu- 
nitatea orthodoxă, precum a escomunicat și pre Bul- - 
pari, cu vre-o dece ani în marină, pentru carea dupre 
afirmarea jurnalelox, a. Roma s'aii pregătit episcopi 
catholici și pentru Bulgaria, Insă fapta va dovedi, 
că Roma și acum se înștlă. Noi nam rupt relațiu- 
nile n6stre unitare cu orthodoxia orientală, ci voim 

| 7
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numai să le regulăm întrun modii cuviincios și ca- 
nonicii. Orthodoxia română nu. sa ţinut, păstrat și 
apărat de patriarchia ecumenică; ci s'a păstrat și a- 
perat de naţiune și de Mitropoliţii și Episcopii to- 
mâni, Aii fost însă Și patriarchi: carii ni at dat un 
concurs puternicii, cu sfaturile și cu influenţa lor la, 
Pârta otomană, a cărora suvenire ne a făcut tot-d6- 
una a respecta acea patriarehie și a o recunâșee, ca 
centru al orthodoxici orientale. Nici vom consimți 

„Vre-odată a o înlocui cu autoritatea, bisericei. eatho- 
lice-romane, fie ea oi cât de renumită și puternică. 
Biserica română are şi pote să aibă tâte mijl&cele 
morale și. materiale spre desvoltarea sa prin sine, 
"până a putea rivaliză cu ori-ce altă biserică, cât de 
înflorită, și a stă neelintită santineli în hotarăle ță- 
rei și a naţiunei sale. | | 

III. Ce trebuie însă biserieci nâstre, spre a putea 
„cu sucecesii lupta contra vrăjmașilor săi din lăuntru 
şi din afară ? O cultură intelectuală și morală; cât - de întizisă. Biserica prin natura sa este paladiul în- 
vățăturei, ca trebue să; înveţe necontenit pe sine și pe alții tot, ce trebue omului, spre a fi bună cetățenii 
chreștinii, cu bună credință, în faptele sale, cu jude- 
cată sănătâsă și cu viață bine-nărăvită, şi să com- 

» bată viţiul pe tâte căile, să mustre, să dojenâscă, să 
îndemne necontenit la bine. Când erai. Smenii nai 
simpli, moravurile mat aprâpe de legile naturei, bi- 
serica putea a'și împlini misiunea, sa cu mai puţină 
învățătură, De aceea biserieașii învățaii: în genere 
numai a, ceti, a cântă, a s&vârși formele cultului, și 
apoi pentru instruirea lor și a "poporului mai cetiaii - prin biserică vieţele sfinților și învățături morale de ale sfinților părinți. Și lumea, era, mulțămită ci atâta: Astădi însă când a sporiţ șciința, și s'a disvoltat cu- 
Setarea și împreună cu ideele sănătâse, aii străbătut 

"și străbat în societatea nostră tot feliul. de rătăcizi, . 
pe care unile minți stălcite le respândescă cu fapta,
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eu cuvântul și serisârea, până şi în poporul de. Jos, 
atăcând în primul rang relipiuniea și morala chreș- 
tină; astidi când propagandele streine vor.să co- 
"pleşescă biserica și națiunea n6stră,  negreşit că -bi- 
serica nâstră neapărat trebue 'sii se rădice la nivelul 
culturei bisericelor națiunilor civilisate ; căci. și bi-. 
serica nâstră are de suportat acelâși lupte, pe care 
le suportă şi bisericile altor națiuni civilizate; căci 
civilizația nu aduce cu sine numai bune, precum 
cred naivii, ci și o mulțime de râle. Omul.cel buni, 
cum (ice Evangelia, din inima sa cea bună scâte cele . 
bune, ră cel răi din inima sa cea rea, scote cele rele. 
Acâsta este natural la Gmenă, fie ci simpli, fie civili- 
zați. Deosebirea este numai, că omul. răi și civilizat 
seote mai multe și inai mari rele, de cât răul necivi- - 
lizat. De aceea în tâte țările civilizate clerului se dă 
cea mai întinsă cultură intelectuală și disciplinară. Așa 
în țările catholice la fie-care episcopie este. și un 
seminar, s6ii institut theologic pentru formarea--pre= 
oţilor. Ati universități — pentru formarea profeso- 
rilor și episcopilor, și o-mulţime de alte institute bi- 
sericeșci, pentru.formarea de 6meni pentru serviciul . 
catholicismului ; în-statele protestante, spre a deveni 
cine-va pastor, trebue să trâcă ma! ântâiă liceul, apoi. 
facultatea theologică. In Rusia orthodoxii, lă fie-care 
episcopie este un seminar de 7 — 8 clase, de unde . 
elevii absolvenți devin niai ântâiii cantori pe la pa- 
rochii și învățători în sedlele săteșci, apoi, la vacanțe, 
se înaintâză, la, preoţie. Elevii truntași din seminarii 
se trimit la facultățile de' theologie, care în Rusia 
sînt 4 Licenţiaţii theologi se numese mai ântâiii 
profesori pe la seminarii, eatecheţi pe la sc6lele pu- 
blice. Apoi la trebuință, dintre dânşii cei mai capa- 
bili și mai distinși se rtdică la treptele cele. mai | 
înalte ale ierarchiei bisericeșci. In regatul Eladei sînt 
seminarii, pentru formarea preoților parochiali, și o .. 
facultate theologică, pentru formarea profesorilor de 

7
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Theologie ȘI pentru clerul înalt.; Licenţiaţii theologi, 

carii ati i-mijlâce! se duc apoi pe la facultățile de 'The- 
ologie ale Europei, mai ales în Germania, spre ași . 
perfecționa șciința lor. Orthodoxii din Austria : Ro- 
mânii și Sârbii, toți aii înalte instituțiuni theologice, 
pentru formarea clerului. Așa celi mai vekiii este 
acel sârbesc dela Carloviţi; “dar mai perfectii este 
acel din Bucovina ; căci Biserica Bucovinei a avut 
"mijl&ce mai mart, în fondul monastiresci, pre carele 
guvernul austriac nu Va, deturnat dela destinațiunea 
lui culturală : — pentru biserică și şeâlă. Acest in- 
stitut, acum nu de mult s'a prefăcut în facultate 
theologică, pe lângă univessitatea din Cernăuţi. Mai 
săraci în cultura theologică dintie orthodosit din 
Austria, până acum sînt Românii orthodox din 'Tran- 
silvania ; căci acolo Biserica națională: românescă în 
adevăratul înţeles dateză abia dela nemuritoriul An- 

„ dreiii Șaguna, prin a căruia înțelepciune și zelii chreş- 
tinesc și românesc s'a înființat mai întâi i ler archia, 
adică Î Mitropolia Și episcopiele româneșci dela Sibiii, 
Caransebeșii și Aradii, apoi Seminariul din Sibiit, 

- pentru carele” a trebuit să se formeze mai ântâii 
fondul trebuitori, prin colecte benevole, adunate de 
clerii dela bine-voitorii chreștini. Când Șaguna a 
venit întâia, dră î în Diecesa sa, ca episcop. locotenent, 
a găsit clerul român ienorânt și forte decăduţ mo- 

„raliceșce. Să ascultăm pe. el însul.. cum -se tângu- 
eșce de acâsta în una din: “primele. sale: circulăzi. că- 
tră clerul diecesan : „Ascultaţi rugămintea, mea, dice 
el clerului, rugăminte, pre carea, eii din adâncul su- 
fletului meii o adresez cătră voi: vai mic, de nu 
voii vesti învățătura cea bună, e căci datoria, mă. Si= 
leșce și  diregătoria îmi. este încredințată „pentru 
acâsta ..... Cui inima adânc-întristată Și cu-o ne- 
“spusă mirare m'am convins, că mulți” dintre preoții 
noștri, aii obiceiul, Duminicele şi sărbătorile, după 
sânta liturgie nu se îi itore acasă, ci. se due drept la
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crâșmă, și acolo petrecând cu 6menii ordinari, beaii. 
și întrețin conversații necuviinei6se“, Apoi le pre 
scrie, cum să se înbrace și cum să se pârte, când 
vin în orașii, și amenință a pedepsi dupre fapte pre 
toți cei-ce se vor arătă în public cu înbrăcăminte . 
murdară și cu, părul nepeptăriat (Slavii. Die Ru- 
minen. p. 99 — 100). Șaguna prin zelul săi neo- 
„Dosit și prin institutul sti theologică, și prin: trimi- 
terea tinerilor români pe la facultăţile de teologie” 
din alte țări, în curgere de trei-deci și câți-va de ani 
al aichipistoriei sale, a pus. temelii solide culturei : * 
clerului orthodox al! Transilvaniei, carele astădi nu- 
mără mai mulți bărbaţi instruiți și mulți preoți, carii 
aii conșciința datoriei lor spirituale. . | 

Adevărat, România nostri în timpul moderni încă 
a făcut un pas bun în cultura clerului. In-loc de un 
singur seminariii, carele esista în Moldova dela în- 

ceputul viacului present; începând dela: anui 1834, 
treptat s'aii înființat încă câte unul pe la tâte epar- . 
chiele, în cât astădi avem 8 Seminarii, cu cursuri 

_mai.mult sati mai puţin întregi. Dar ceea ce ne lip- 
seșce sînt, afară” de mici escepţiuni, profesori: capa- 
bilă, care să aibă șciința și zelul tvebuitoriii pentru 
a forma buni servitori al 'bisericei, ale însufla - con- 
șciința datoriei de apostoli ai moralității chreştine, 

de predicatori ai evangelici, cu un cuvânt de apostoli 
„ai n6mului nostru românesc. Elevii seminarielor n6s- 
tre nu duc la parochiele lor, de cât o mică provisiune 
„de cunoșeinți ale culturei generale, pre care curând 
le uită, ȘI acelea, remâind mai tot atât de săraci în 

cunoșcinţe, ca și ceia-lalți săteni. Ei nu cunosc sânta 

Scriptură, carea este izvorul cel nesecat al învăță- 
mântului chre știnesc, şi cu deosebire preoţesc, aii 

fârte sterpe noțiuni de istoria, bisericei, a dogmelor, 
a datorinţilor pastorale; a canânelor — nică decum. 

Sfântul Sinod, îndată dela înființarea sa în anul 
18173, a. „întorsii luarea aminte asupra institutelor.
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acestora de educaţie a clerului; a făcut și de multe 
ori a propus projecte pentru reorganizarea scinina- 
rielor, și projecte de regulamente pentru disciplina 
lor internă. Deaseminea necontenit s'a cerut înfiin- 

"țarea unei facultăţi de . theologie, unde să se pâtă 
pregăti buni profesori,pentru instruirea și educarea - 
viitorilor păstori și Archipăstori demni de biserica 
națională, română. Dar tâte aceste încercări ale Si— 
nodului până acum ai remas zădarnice, și ca neve- 
mite. Este adevărat, că unit din profesorii actuali 
dela seminarii, temânduși posiţiunile lor, ati combă- 
tut prin presă cu înverșunare reformele propuse de Sf. 
Sinod. Dar viitoriul bisericei, carele este legat cu al 
națiunii, este un interes general; el nu trebue legat 
cu interesele egoistice ale unor individe. Guvernul 

„şi Corpurile legiuitâre trebue să ne dea legile pentru. 
reforma. seminarielor și pentru facultatea de -'Theo- 
logie, ca ţâra să potă a și. pregăti luptători, vrednici 
pentru apărarea bisericei naționale. de dușmanii in- 
terni și esterni, pre care Y am numit mai sus. 

IV. 'O.mare pedică pentu cultura clerului, mat 
ales a preoţilor de, mir, este prâsta lor posițiune ma 
tenială, din care causă ei tot timpul trebue să-lă pe- 
„r6că muncind la țârină și acasă, pentiu ca să'și pâtă 
agonisi hrana pentru dânșii și pentru familia lor, Iso- 
laţi de centruri de cultură, fără mijloce de a'și pro- 
cură cărți, ca să se instruâscă prin cetire, uită, ȘI pu- 

„ţinul, ce învățase și trăesc viață ordinară ca toți să- -- 
tenii; în locii ca preotul să potă fi dascalul și peda- 
gogul sătenilor, se face și. el aseminea lor întru tâte. 
În tâte țărele civilisate guvernele aii regulat posiţi- . 
uni materiale onorabile pentru preoții lor. In Rusia | 
fie-care biserică parochială, are-o porţie de pământ, 
până la 100 desâtine, care se înparte proporţional - 
între bisericași, apoi mat ai salare dela comune; pe la 
orașe, bisericașii aii venituri dela comune. ȘI salare 
pentru predarea, religiunii în sedle,: In Bucovina, | 

4.
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preoţii ai câte 24. fălci de ptimânt Și salare din fon- 
dul religionar, dela 500 până la 1000 fiorinipe ani. 
În tâtă Europa sînt create prin legi mijlâce de în-. 
treţinerea. clerului, prin fonduzi bisericeșci şi prin: 
subvențiuni dela stat. Chiar în România posițiunea 
preoților catholici este bine asigurată; 1) prin mă- 
rimea parochielor, care-numără mai multe sate la un 
loc; 2) prin o câtime de pimânt întreită și înpătrită, 
decât ce se dă unui preot orthodoxii, și aceea lucrată 
de parochieni şi aduse rodurile la casa parochului; 

3) prin casă preoțâscă i făcută de parochieni în curtea 
„ bisericel;. 4) prin taxe de plată stabilite pentru fie- 
„care ierurgie preoțâscă. Așa nu. de mult unii lăcui- 
torii din o aseminea parochie îmi. spunea, că popa 
lor nu înmormântză, decă nu i se dă pentru acesta 
50 de franci, ete. Taxe fârte esorbitante, pentru 

care,. precum și pentru conduita despotică a multora 
dintre acei popi, lăcuitorii adese-ori se tânguesc; 
dar mare cine Î ascultă. Noi nu dorim pentni preoții 
noștri, casă fie satrapii sătenilor; ci adevăraţi pă- 
rinți sufleteșci; dar ținem, înpreună cu Sf. Scriptură, 
că, vreduicii este lucrătoriul de plata sa“; și : „Cine 
slujeșce altariului. dela altariii trebue să se hrinâseti. 

"Sf. Sinodii în acâstă privire să nu înceteze a. stărui 
și aaminti ouvernului, ca să pună în viderea camerei 
'legiuitâre projectul, votaţ de senatul trecut pentru 
îmbunătăţire a posițiunii materiale a preotului Ro- 
mâni. 

V, Mai departe trebue. ase . spori mijl&cele și or- 
ganele de privighere și administraţia disciplinară a 
clenilui. În present esistă pentru privigherea. ș şi ad- 
ministrația disciplinară câte un protoereii de judeţii, | 

în totul 35 de Protoerei, cu un salarii anual numai 

de 2000 lei, din care, scoținduse deciuiiala; cu restul. 

abia își pot întreținea. familiele; dar sînt cu totul 

lipsiţi. de mijloce de transport, “spre a putea visita 

bisericele și clerul. din judeţe, spre a preveni . neo-
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ânduelele; Și a cerceta și a aplană certele, ce necon- 
tenit se ivesc între preoți și păstoriţii lor. Spre acest 
sfîrșit trebue a se mai adaoge la salarele protoiere- 
ilor câte o diurnă macar de 100 lei pe lună, adică 
anual 1200 lei, osebit-de acâsta ale se da ajutâre ad- 
ministrative prin înființarea de subprotoierei, sâii 
preoți proestoși de plăși câte unul de fie-care plasă, - 
"cu salariii macar de câte 1200 lei anual, carii să 
ajute pe protoerei în multiplele. lor îndatorii de 
„ordine și disciplină bisericâscă prin comune. Preoţii, 
lipsiţi de privighere și control, părăsesc, pe ce merge 
tot mai mult datoriile lor religi6se, și poporul se 
selbătăcesce moraliceşșce, bunele năravuri. familiare 
și sociale se minâză de corupția de tot feliul, pe ce 
merge tot mai mult, . a a ae 
„VI. Monachismul și monastirile reclamă o 'ux- 
gentă îndreptare, și punere pe calea morală, făcân- 
duse organe de cultura, și moralisarea poporului. În 
societatea actuală română, monastirile nu pot avea 
alt rolă, de cât ca asiluri pentau bătrâni, carii, după 
ce șaii isprăvit, rolul în societate, doresciă ași sfârși 
viaţa, în liniștea monastirâscă. Pentru care sfârșit tre- 
bue a se destina 'un anume numării de monastiri; 
Gră tote cele-l-alte, să se prefacă în institute de cul- 
tură națională, prin înființare de sedle populare de 
industrie națională, de: spitale pentru bolnavi, de 
ospicii pentru soldații invalid, de asiluzi pentau- ca- 
liciă, carii umblă cerșind pe ulițe și la drumuri. Prin. 
acesta, monastirile, care sînt monumente istorice ale 
trecutului nostru, pe de-oparte se vor apără de ruina 
totală, carea astăzi le amenință, 6ră pede altă, parte 
se vor legă mai strîns cu națiunea, prefăcânduse în 

| institute de bună: creştire, de industrie și de chari- 
tate; care t6t« sînt unite cu biserica și predicate de 
morala chreștină. Mai ales prin monastirile de maice 
usul tradițional, și o mulțime de nevoi sociale, ne- 
băgate : de: -nimne. în. samă, facii pe o mulţime de 

.
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copile sărace şi orfane, a căuta acolo azil. Acele 
copile crescând. acolo, fără nici o destinaţie și pre- 
gătire socială, nevoia de a putea trăi le împinge la 
călugărie, și de aceea.la fie-care sesiune a sfântului 
Sinod vinii o mulțime de cereri de admitere la călu- 
„gărie a unor aseminea fete tinere, în adevării neno- 
rocite. Sărăcia și lipsa de cultură le îndemnă a! ȘI sa- 
crifica viața fără nici un folos, nică pentru dânsele, î 
nică pentru societate. Aceste copile sărace s și orfane, 
care caută azil și adăpost î în monastiri, nu trebue a- 
lungate de acolo, ci trebue alese da mijlâce de cul- 
tură întelectuală și aplicare la industrii. casnice, cu 
care ele, aj ungând în vârstă, să potă a se renturna în 
societate și a'și procura mijl6ce de esistență pe căi. 
legale. și morale. De aceea prin tote monastirile de 
Malce. trebue a se înființa sc6le primare pentru car- 

te, și ateliere de industria casnică, așa ca fetele cres- 

cute în monastire să pstă în : lume deveni bune și 
harnice gospodine. Ideea de a, înfiinţa scâle de carte 
şi de lucru prin monastirele de Maice sa esprimat 
în Moldova, încă dela începutul viacului present, 
Așa în chrisovul Domnului Alexandu - Moruz. din 
“anul 18083, pentru organizarea monastirelor de Maice. 
anume se legiueșce' a se înființa în monastirile de 
Maice de atunci, Agapia și Varaticul, scâle de carte, 
dupe ideele de atunci pentru învățătura cărții, şi a- 
nume : de carte grecâscă și elinâscă, apoi atelieruri, 

unde să se înveţe lucru de mână „adică cusuturi, i 
„hramuri, i chilimuui, (adică țeseturi de scorțuri) şi cu- 
sături. de vestminte archieresci, și alte iscusite lu-" 
cerul, care acele -sînt pentru -cinstea și folosul lor 
(monastirelor:) ș Și pentru pod6ba patriei. 4 Îmse acestă 
mântuitâre idee nu s'a realisăt până astădi, și mona- 
stirile de maice ait mers tot mai mult spre decădere. 

VII. În fine este urgent ase înființa pe la tâte secolele 
din țâră, mai ales primare și secundare, e caticheţis ai 

învățători de eligiune,, dintre: preoții parochiali, ca-:
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ril să însufle tinerimeiprincipiele religi6se și morale 
chreștine, și să facă educaţia religisă a ei; căci pe 
ce merge tineretul încă din vârsta fragedă, tot mai 
mult se înstreinâză de moravurile chreştine, ceea, ce 

este un mare pericol pentru societatea nostră. : 
VILI. Tâte aceste și alte înbunătăţii în ramul 

bisericesc -reclamă, mijl6ce materiale și o mai mare 
„latitudine acțiunii bisericesci, carea astă este măr-_ 
ginită numai în puținele mijlâce budgetare, ce i.se 
daii prin budgetul statului, destinate și acelea fără 
participarea biserici, și fără ase ținea semă de ade- 
văratele și multiplele trebuinți „pentru demna între- 
ținere și activitatea clerului în trebuinţele morale 
ȘI riligise ale națiunii. 

Acâstă mare pedecă. se va înlătura numai atunci, 
când se va, destina, din veniturile: bisericesci o anu- 
me parte pentru biserică, carea să formeze o casă 
aparte, sub administraţia Sinodului în înțelegere cu 
Ministrul cultelor, carii să formeze budgetul biseri-. 
cesc dupre trebiuinţele: morale şi materiale ale bise- 
riccă, pe care Budgetiă apoi 1 Ministrul săli supună | 
la aprobarea Camerei, ca şi cele-l-alte budgete ale 
statului, precum se face d.e. cu eforiele spitalelor. Pot 
aseminea să se uimeze și cu socotelele. Reservele și 
iconomiile întâmplătâre să rămână în casa biseric6- 
scă, spre a forma cu timpul capitalul bisericesc ne- 
cesar. Până la formarea acelui capital, guvernul să . - 
dea pe fie-care aniila .casa clerului patru milione lei, 
pentru întreținerea bisericei și pentru formarea ca- 
pitalului bisericesc viitorii, când staţul va fi scutit de 
a mai contribui bineșce pentru acâstă ramură, și va 
întrebuința tâte resursele sale pentru alte îmbuniătăi- 
țiră naţionale, după ce va fi asiguratii pe viitorii esis- 

„tenţa materială a bisericei naționale. Tote bisericile - 
naționale din alte ţeri aii capitalurile și fondurile lor 
proprii de întreținere și prosperare, pe lângă carela 

neajuns adauge. ȘI guveinul ajutorele sale. Așa, bise-.
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rica rusâscă are un capital de câte-va sute de miline 
vuble, din ale căror procente se întrețin instituţiunile 
religidse. Biserica, Bucovinei are un capital de deut- 
spre-dece miliâne de fiorini, cu un venit anual mat bi- 
ne de un milion de fiorini. Aseminea biserica sârbâscă 

„dela Carloviţi. Biserica Transilvaniei, după ce s'a or- 
ganizat prin Mitropolitul Șaguna cea ânteiit ţintă a sa 
a fost de ași forma un capital bisericesc, la care-a 

depus Șaguna însul prima contribuţiune din propria 
sa avere, și apoi a apelat la tot clerul și poporul de a 
contribui la formarea acestui capital bisericesc, ca- 
rele, cu modul acesta sporeșce pe fie-care anii, și în- 
lesceşce biserica ași fase îmbunătțirile necesare. 
Noi înse nu avem drept a face apel la naţiune de a 
forma capitalul bisericesc; căci tâtă lumea șcie, că 
biserica nâstră națională a moștenit dela părinţi o 
avere mare, de carea, astădi dispune guvernul. Nere- 
gularea posițiunii. bizerieci nâstre după luarea ave-. 
rilor bisericescă, pe lângă lipsa cea mare de astădi 
ce sufere biserica, a făcut; încă și alt reti mare bise- 
ricei. Sentimentele chreştine de a dotă biserica, deo- 

dată fură paralizate. ] Nime nu mat cutâză a face do- | 
națiuni bisericilor, temându-se că ele vor fi înstrei- 

nate și luate de guvernii pentru alte destinaţiuni. De 
„aceea acum se cere imperios a se declara prin o le- 

ge specială, că biserica română este pers6nă juridică, 
și pâte poseda ayere în România, și a o întrebu- 
înţa pentru scopuri morale, pentru cultura și desvol- 
tarea. sa, și a poporului. . | 

Aşa. dar luptă contra necredinţei, a materia- 
lismului, a indiferentismului religios a immorali- 

tăţii, a papismului cotropitori ;. stăruință ȘI CO0- 
perare ne ntreruptă pentiu desvoltarea și cultura 
clerului prin reformarea seminarielor, prin înființar ea, 
facultăţii de Theologie, : prin îmbunătăţirea posiţiunii 

materiale a preoţilor, .prin. înființarea unei case a- 
parte. pentru formarea capitalului necesar pentru
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buna și cuviincidsa educație și într eţinere a clerului, 
ȘI pentru neatârnarea lui în privința materială. De- 
clarare ea bisericei de persână juridică î în statul ro- 
mânii; reforma monastiiilor, ca ele să devină lăca-: 
şură de bine-faceri, de moralitate, de cultură şi de 

industrie națională. . fiti programul, dupe care tre- 
bue să lucreze Sântul nostru” Sinod, pentru 'ca să 
pâtă sta la înălțimea sa de conductori spiritual al 
poporului și de autoritate superidră a, bisericei nați- 
onale. Spre acest sfârșit noi necontenit trebue să 
deșteptiim pre g guvermul orthodoxii al țărei nostre, 
Și să-i arătăm txebuinţele bisericei nostre naționale, 
cerându-i concursul, fiind că tâte mijl6cele materi- 

ale, de care bișerica are nevoie, sînt în mâmele gu- 
vernului. Să grupăm pe lângă noi pe toţi 6menii de 
bine, care își iubesci țera și biserica naţională și 
sînt dușmani corupţiunii; să grupăm mai ales tâtă 

„intelegința clerului nostru, să opunem la lucru prin 

predicarea cuvântului luă Dumnedeii prin biserică, 
prin conferințe publice pentru elerii și poporii: spre 
a face cunoscute pericolele, ce amenință societatea, 
nâstră ] prin uitarea, Și părăsirea învățăturei ŞI mora- 
lei cei sănătâse a. chreștinismului; prin presă, 
spre a deșteptă, opiniunea publică în favârea biseri- 
cei nsstre naţionale, carea este din multe părți ame- -- 
nințată, și spre a deșteptă î în păstorii noştrii cei su- 
fleteșci consecința datoriei lor de dascăli Și peda- 

„gogă ai moralității poporului cu fapta: și cu cuvântul; . 
"păstori carii, dupre cuvântul Domnului Christos, pă- . 
zesc și îngrijesc de turma lor, 6ră nu năimiță, carii 
nai grije de oile lox, nici când vădit; că vine lupul ş ȘI 
răsipesce turma și! ubide oile. Cu cât vom da mai 
mult semne de viaţă duchaynicâseă, și cu: cât mai 

„mult ne vom face datoria nâstri de conductori spi- 
rituali pe calea virtuţilor ehreștineșci, cu atâta mai 
mult se va aprinde dragostea ș şi stima 'ehreștinâscă: 
asupra clerului și a bisericei naționale; ea va deveni
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o adevărată plorie pentru nație, şi dușmanii ci nu o 
vor putea cuceri, ca pre. o cetate tare și nenvinsă. 

Acâstă espunere a situațiunii bisericei nostre na- 
ționale și propunerele pentr u paza și îmbunătățirile 
eclamate de dânsa, seiii dinainte. că esprimă sen- 

timentele religidse și naționale ale tuturor confraţi- 
„lormeă întru Christos. Deaceca ei le- -am espus dupre 

* modesta mea pricepere, și le depun la aprețiarea - 
Sfântului Sinodii. Rogii a se discută, a se amenda, 

așa ca ele să devină o profesiune de credință, o pro- 
gramă a bisericei nâstre naționale, dupre carea să se 
conducă activitatea şi zelul păstoral al Archipăsto- 
rilor şi păstorilor spirituală: ai României Orthodocse, 
și dupre care și naţia si pâtă aprecia și secunda ac- 
tivitatea morală a bisericei nostre. Rog aseminea ca 
acâstă programă a Sinodului românii să se comu- 

„nice şi guvernului țărei, spre a cunâsce și el nevoile 
biserici naţionale, şi prin presă să se comunice în- 

tregei naţiuni, pentru ca toți bine-voitorii ehreștini 
ortodoxi; să dea putemicul lo concusrsii întru apă- 
rarea, întemeerea și prosperarea bisericei nâstre na- 
ționale, carea a remas mult în urmă cu desvoltarea | 
sa culturală și morală, cerute de starea actuală a. 
societăţii nOstre. | 
ai “Episcop Melchisedel. 
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