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După indemnul câtor-va prietini,— şi pene când. voiă fi 
redactat tâte capitolele lucrărel mele /sforia Bucurescilor — 
cred că fac bine dând tiparului unul dintr'aceste capitole, 
ŞI-anume pe cel privitor la Pafriar/uy, Mitropotiţit şi Epis- 
copil greci, cari Sai prefirat prin Bucurescl din suta a 
Şese-spre-decea și până ?n pragul secolului nostru. . 

Vor urma apol Podul Calicilor (Calea Rahovei), Podu/ 
Jogoşăier (Calea Victoriei) şi Curtea- Vechi. 

Aşi fi recunoscător acelora cari, mai sciind după docu- 
nente şi alte amenunte asupra subiectelor acestor capitole, 
ar binevoi s& mi le comunice. 

1O0NNESCU-GION 
PROFESOR 

33, Strada Lucaci 
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Deschid înaintea D-nielor vostre vechiele 
Condice ale Arhivelor, în cari stă âncă ador- 
mită istoria viă a trecutului nostru. 

In bătrânele hrisâve ale Domnilor, în ac- 
tele de daniă, de vândare şi de cumpărătâre 
ale boierilor, în amenunţitele hotărnicii sei 
ocolniţe ale moșielor și n nenumăratele fe- 
luri de hârtii autentice ale Românilor din su- 
tele AVI, XVII şi NVIII,— istoria Munteniei 
şi a Moldovei de-odinidră se "nfăciştză cer- 
cetătorului subt uă lumină atât de deosebită 
de palida lumină a Cronicelor, în cât vedi 
cu totul altfel vicţa română din vremile de 
mai "nainte. 

Ce deosebire şi, deci, ce privelişti, ce lupte, 
ce scene elocinte şi suggestive! 

Cu ochii minţei şi ajutat de documente, 
asişti la tote aceste drame şi peripeții isto- 
rice, nu ca un spectator nepăsător şi rece, 
ci ca un actor plin de patimă, a căruia i-



nimă sburdă pentru cutare stă cutare din pro- 
tagoniştii. tragediei sei comedici ce se des- 

făşoră înainte-i. 
“Cunosceam acum un an Bucurescii şi is- 

toria acestui minunat oraşi din aprope tot 
se publicase de predecesorii noştrii despre 
trecutul Capitalei Regatului român. Vedeam 
Bucurescii în trecutul lor apropiându-se de pre- 
sinte, întocmai cum navigatorul, pe uă mare 
furi6să, cu valuri cât biserica, vede pămen- 

tul către care tinde cu desnădăjduite năzuinți. 
Mi-apărea dintraceste citiri r&slețe, mi-a- 

părea orașul iubit al lui Mircea Ciobanul când 
acoperit de uă câță desă şi nepătrunsă, când 

abia pe sfert scii pe jumătate, când atât de 
preschimbat în cât nu'] mai cunosceam. 

Şi ?n câte rânduri, Bucurescii, de-a lun- 

gul a decimi de ani, nu dispărea cu desă- 
verşire, perdendu-se în nâptea vremurilor ca 
și pentru totdcuna! Şi nu mai vedeam ni- 

mic! Şi, cu braţele încrucişate, cu ochii pi- 

roniţi pe pânza fumură a trecutului, aştep- . 
tam lung, prelung şi fără saţiii! 

M& cuprindea uă mâhnire adâncă, şi gân- 

dul mei se ducea cu jind către acele istorie 
ale Romei, Londrei, Vienei, în care vedi tră- 
ind şi sbătendu-se în luptele vieţei de acum 
400-500 de ani, nu numai oraşul întreg, ci 

uă. mahala, uă stradă, uă casă, uă fontână, 

tâte, istorice, tote vorbitore. -  
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De acum un an Ensă şi pent astădi, şi de 
aică "nainte âncă, mulțămită magistrului nos- 
tru al tuturor în sciința istoriei române, mul- 
ţămită d-lui Hasdei, Arhivele mi-ai fost, 
îmi sunt și 'mi vor fi continui deschise. 

Bucurescii încep să icsă pentru mine din 
negura vechimei. Un far puternic aruncă a- 
supră-le lumini de uă intensitate adeseori 
extraordinară, şi văd acum, în măsură ro- 
mânescă şi bucurescenă, în stradele, în pie- 
țele, in bisericele și *n casele Bucurescilor, 
ceia ce Dulaure laParis, Gregorovius și Reu- 
mont la Roma, Allen la Londra şi Weiss la 
Viena vedeaii în stradele, în pieţele, în bi- 
sericele și "n casele acestor mari orașe euro- 
pene: vicța trecutului cu tâte marile ci în- 
templări. 

Da, Domnilor, îngăduiţi unui pasionat și 
entusiast cititor al documentelor române din 
sutele XVI şi XVII s& afirme înaintea D-nie- 
lor vâstre că vede adi, âncă necomplet der 
distinct, Bucurescii de acum 300 de ani, cu 
ulițele lui, cu Domnii în palatul lor, cu boerii 
în casele lor, unele întărite ca nesce cetă- 
ţui, cu neguţătorii, cu județii şi cu pârgarii 
acestei «de Dumnedei păzite» cetăţi a Dim- 
boviţei. | | 
Am asistat, de-alungul acestor şoo de 

ani, la nasceri, botezuri, nunţi şi 'nmormen- 
tări; la lupte, procese, resvrătiri şi 'mpăcări;
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la serbări, la sfinţiri de biserici şi la intrări 

“triumfale, la primiri de 6speţi ilustrii in Bu- 

curescă, de-acum 200 şI 300 de ani, — şi: 

câte, şi câte! Ce mișcare, ce "nvălmăşclă, ce . 

putere de vicță! Şi mai cu semă, ce delume, 

ce de neamuri venite din t6te părţile ca să 

trăiescă în Bucuresci! | 

Sosiaii din Răsărit ca să trecă inainte spre 

Apus, şi pare că era uă lege neschimbată 

să rămână aci. Şi remâneaii uă vicţă întregă, 

şi rămâneau și ei şi, după ci, nepoți şi stră- 

nepoți, i6r Dâmboviţa, lină şi gălbuiă, con- 

tinua, cum continuă şi adi, a Îi capa dulce, 

din care cine bea nu să mai duce». 

Din tâte aceste felurimi de felurimi de 

neamuri, cari Sai prefirat prin Bucurescii 

sutei a NV-ea, se dicem numai de la 1453, 

şi prin veacurile următâre ptnă la 1800, în 

pragul secolului în care trăim, ași voi se 

încondeiez astădi, inaintea Domnielor vostre, 

pe un neam ciudat, interesant şi de felul 

căruia nu mai întălniţi pe nicăieri în fastele 

istorici universale. 
Acest fel de 6meni-sunt Patriarhii, Mitro- 

poliţii, Episcopii, Egumenii şi Arhimandriţii 

din patriarhiele Constantinopolei sei Romei- 

celei-Nou&, Ierusalimului, Antiohiei şi Ales- 

sandriei, — adică tot ceia ce, cu. potcapiii, 

rasă şi mantiă ncgră, ai trămis Asia, Africa  



11 

şi Europa ortodoxă aci, la noi, în țările ro- 
mâne, şi'n deosebi in Bucuresci. 

Domnilor, nu pot afirma, bine 'nţeles, că 
n'a fost an, de la luarea Constantinopolei şi 
pent la 1800, în care să nu fi fostun pa- 
triarh, un mitropolit, un episcop, grec ori de 
alt neam, der totdeuna ortodox, în ţările 
române şi'n deosebi în Bucuresci. Nu; acesta 
nu dic, pentru că documentele nu mă 'm- 

“puternicesc să afirm lucrul acesta. Că "n fie- 
care an, în Bucuresci și 'n tote orașele ţt- 
rilor române, ai fost călugări greci cerşetori, 
de şi documentele n'o spun negru pe alb, 
lucru e sigur. Ceia ce însă documentele, ur- 
mărite cu atenţiune, afirmă cu tâtă a lor pu- 
tere, este lucrul următor : la fiăcare: răspas 
de timp de dece ani, a trebuit st fiă la lași, 
la Bucurescă, la Craiova stii aiurea, ori un 
patriarh, — decă nu mai mulţi — ori un mi- 
tropolit, ori un episcop, ori câte un şiret ar- 
himandrit sii egumen din părțile Răsăritului. 
Cercetări şi mai am&nunţite ni i-ar arăta rând 
pe rând, unul câte unul, indrumându-se spre 
Muntenia şi spre Moldova. | 

Fără temă de primejdiele drumului cari nu 
eraii puţine; fâră grijă despre modul cum vor 
fi primiţi, înalții prelați ai Răsăritului orto- 
dox plecati, când singuri, când însoţiţi de 10- 
15 călugări; plecaă de prin ţările depărtate
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ale Alexandriei Egiptului, de pe la muntele 
Sinaia al Arabiei ; veniaii din Antiohia și din 

«Kilikia,» din «Anadolia» şi din «Kapadolia,» 

din Iviria şi din Celesiria. Nu mai vorbesc 

de «Țarigrad» şi de “Apo»"Ogos de sfântul 

Munte: de acilea veniaii mereii, căci era mai 

aprope. 
Nu tindeau toţi de cât către două puncte 

către cari îi conducea steaua dorințelor și: pot- 

telor lor: Bucuresci, laşi. Aceste două oraşe 

Ji-erai ţinta ; întvânsele li se sfârşia căl&- 

toria. Forte puţini de la lași aii trecut în 

Rusia. Lucrul se esplică. Traistele, disagii, 

Jădile, boccelele călugăresci, pline doldora de 

gemeaii, de prin ţările române, nu mai pu- 

teaii fi duse chiar și prin ortodoxa Rusiă. 

“De aceia, nws mulți înalții prelați ai R&să- 

ritului cari să se fi dus să se 'nchine la Pe-. 

cerska Kievului sei la marile lavre ale Mos- 

covei. 
Şi decă ar fi venit în laşi sc în Bucu- 

resci, şi ar fi stat uă septămână, uă lună, 

un an! Tot ar fi mai mers. Der stai cu 

anii, pentru strinsură pentru mărirea capi- 

talului patriarhicesc, pentru imulţirea num&- 

rului de moşii şi de case pe cari boierii 

evlavioşii, şi principii evlavioși, şi negus- 

torii bogaţi și evlavioşi să grăbiaii se Je în- 

chine şi se le «afierosescă» marei biserici 

cutare din patriarhia cutare.



  

Il 

De la 1453 la pen la "'ncâputul secolului 
ÎVI supăraseră cu lăcomia și 'nteţitele lor 
cereri de ajutore pe Domnii ţtrilor române 
atât de cumplit, încât, la 1508, Bogdan- 
Vodă al Moldovei iea uă măsură estremă în 
contra celui mai înalt din inalţii prelați ai 
Orientului ortodox!). oakim, patriarhul Cons- 
tantinopolei, se hotărise să. vină în Moldova 
pentru a aduce el singur, în persână, Dom- 
nului, "Țării şi Poporului, patriarcala sa bi- 
necuvintare. Se pornesce cu alaiii din Ţa- 
rigrad şi se "'ndreptă spre Dunăre. Bogdan- 
Vodă scia că Ioakim tusese ales patriarh de 
curând, şi se pricepea minunat de bine pen- 
tru ce vine în Moldova.. Nici una, nici dou:: 
Domnul ordonă boierilor, ispravnici la gra- 
niţă, s& oprescă pe patriarh la Dunăre, și 
st-i spună verde că ţera lui Bogdan-Vodă 
este închisă-ferecată pentru 1. P. S. Părin- 
tele Patriarh; că mare voiă să pună picio- 
rul intr'ensa ; că, la rigore, îl vor opri cu 
forța de a nu trece Dunărea. 

De ruşine, dice Şincai, loakim a murit, 
Nu toți erai atât de'slabi de ângeri. loa- 

kim m6re, der acestă nenorocită întemplare 

  

1) Şiucai (edit.. 1833, lași): Au, 1508.



14 

  

nu opresce pe Ieremia [I, tot patriarh al Cons- 

tantinopolei, se colinde intrega ţeră a Mol- 

dovei la 1541, trei-deci şi trei de ani după 

ruşinea păţită de loakim, şi st şedă la Târ- 

goviste, la Radu-Vodă, până după 17 Sep- 

tembre 1543 ?). 
Dragă Dâmne, cum nu erai st vină 2 | 

- Inchinarea moşielor începuse âncă dinainte 

de 1500. Parale cu pungele strîngeaii pa- 

triarhii și representanţii lor tot de la acestă 

epocă încâce, Dedese Negoe Basarab. şi, 

după el, n'a fost Domn, ma fost Domnă, 

care st nu dea, fiă în mână, fă trămiţend 

parale, şi scule, şi aur, şi argint, şi pietre 

preţiose la mănăstirile crestine ortodoxe ale 

Asiei, ale Africei, ale Peninsulei balcanice*)). 

Erati întâi daruri, dăruiri de bună voiă; 

deveniră pe urmă, din causa nesmintiteă , 

lor periodicităţi, îndatoriri pe cari patriarhii, 

mitropoliţii, episcopii greci le cereaii cu uă 

poruncitore_ stăruinţă. 
Intral XVI-lea secol, Mitropoliţii ţărilor 

române obicinuiseră pe Patriarhii Constan- 

tinopolei cu anumite: daruri, ajutându-i, pe 

lângă acesta, şi cu autoritatea lor, se'şi stringă 

  

*) Archivele Statului: Condica Episcop. Buzeuluy, n. |, 

pag. 103.—Cf. Şincai: An. 1541. 

3) Emile Legrand: Recueil de Docum. grecs, relatifs ă 

Phistoire de la Roumanie (Paris, Welter 1839), passim. 

Cf. Magazin Istoric, vol. 1, pag. Ilv și următ. 

4    
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veniturile ce aveati de pe la -mănăstirile 
şi moșiele închinate lor. Drept acesta, Pa- 
triarhii Țarigradului ajunseseră cu timpul să 
credă că Mitropoliţii Munteniei sunt datori 
st le dea ca un fel de tribut, ca un dinar 
al sfintului Petru. 

Mitropolitul român, care nu se silia a'şi 
îndeplini datoria, eraii răi vădut: de Patriar- 
hiă, pe urmă ameninţat cu anatema, şi "n 
fine caterisit. In 15 Septembre 1615, Mi- 
tropolitul Luca al Muntenici este caterisit 
de Patriarhia Constantinopolei, pentru că nu 

2 mâi dă <6 veyouronzvoy 2ci,o+y | Ecepay mtvă. Gib 
cs sâs dvopuaias” sis pal pâs tuzhnoias, e aa 
d: haos avyăâzhon adzod pepe îd, 

Patriarhul spune pe faţă că n'a dat parale, 
şi de aceia e caterisit, Parale! parale! şi 
merei parale! Şi când Mitropoliţii mărtu- 
risiai şi se jura că nu ai, Patriarhii res- 
pundeaii fără greşi: 

— În țările române, paralele nu lipsesc 
nici uă dată. E | 

E uă curi6să credinţă pe care toţi aceşti 
stâlpi ai Bisericei' Răsăritului: ai avut-o âncă 
din secolul XVI că, adică, pământul ţărilor 
române, pe lângă bogăţiele lui naturale de 
pe suprasol, are în subsol, nu mine de aur, 

  

*) Legrand: op. cit. pag. 3.— Ka%at: eow 105: Obypo6aa- 
Xlas Aovxă, . ! ! 
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argint, fier şi cărbuni, ci comori, îngropate 

pretutindeni, comori mari, nesfârşite, de mo- 

nede de aur, de bani de argint, de străchini 

şi ulcele de pietre preţiose. 
Şi să nu credeţi, Domnilor, că e glumă. 

Documentele, Şincai, faptele probeză acestă 

credință a călugărilor greci de ori-ce treptă. 

ME rog: la 1543, nesce țărani români 

găsesc în Transilvania, în riul Streiul „scii 

Sargeţul, peste 400,000 de galbeni de aur 

cu efigia lui Lisimach, fiă care galben va- 

Jorând cât patru galbeni. unguresci; şi mai 

găsesc şi sloiuri de aur, şi sloiuri de argint. 

Vestea: acestei colosale descoperiri se r&s- 

pândise în tot Orientul şi, combinată cu le- 
gendele : despre alte comori de ţările române, 

facuse. pe călugării greci să credă că nu e, 

in Muntenia ori în Moldova, mănăstire, și 

nu e biserică, care să nu aibă comoră as- 

cunsă *). | 
Dintracestă credință, sciți ce a resultat? 

Intocmai ceia ce resultă adi la Monte-Carlo, 

când s'apucă unii să ghicescă, prin calculul 

unor şubrede şi încelătore probabilităţi, nu- 

merile cari vor eşi la rolină. La noi, călu- 

lugării greci de pre la mănăstiri făceaii, după 
probabilitățile legendelor și cunoscințelor lor 

  

5) Sincai: Au. 1543.—Cf. tot Şincai: an. 1604 (nesce bol 

de aur) și anii 1643 şi 1666). .
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proprie, liste. complete. de : mănăstirile -cari 
ai 'visterii. seii comori îngropate în păment 
pe lângă ele, scu: în temeliele lor, sei pe 
la moşiele ce aveaă.. ...: i: i 
-  Uă asemenea listă de mănăstiri cu comori 
o avea la 1638 Mitropolitul Românilor din 
Ardeal, Ilie Jorest, călugărul recomandat de 
Matei Basarab lui George III Racoți, Domriul 
Ardealului. Un călugăr. grec.i-o dedese scrisă 
grecesce atât pentru comorile din Muntenia, 
cât şi pentru cele din Moldova, cât şi pentru 
cele din Transilvania. Când Mitropolitul 
lie Jorest fu caterisit de Racoți, acestă 
listă. cădu în mâinile Ungurului.. Fu. bine 
înţeles,. citită “şi, credul ca toți contimporânii 
săi, Racoți puse de săpă două luni la Orlat, 
lângă Sibii, sub munte. Nu :găsi -nimic, de 
şi lista călugărului. grec “afirma că acolo este 
COMOȚĂ E). pi 

Şi: tot 'ast-fel în multe părţi. Că erati co- 
mori îngropate, şi âncă nu. puţine, .faptul 

„din 1543 o probeză în destul: Că Domni, 
boieri și neguţători aveati. obicei să 'ngrope 
bani la vremuri de mare cumpănă, ni-o 
adeveresce . un alt fapt petrecut: la 1660, 
când Constantin Şerban Basarab se repede 
spre Bucuresci — George Ghica era -deja 
"Domn, „— desgropă visteria ce : îngropase 
ANN ERIE 

Lo ) Şincat: 4. 1643. 
ENBLIOr £ 

CEiyznzl ? 

UNI, ERSITAp 4 2. “4 
“Unaeşt 
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în marginea Bucurescilor şi fuge dinaintea 

lui Ghica care venia cu Turcii. Der tote 

acestea nu autorisaii pe egumeni a crede că 

tot pământul ţărilor române, tote mănăs- 

tirile şi bisericele lor erai burduşite şi tic- 

site de comori”). . 
Ei, egumenii, episcopii, mitropoliţii şi pa- 

triarhii credeai şi, 'de aceia, veniau, veniaii 

întruna la Bucuresci şi la Jaşi. 

II 

Evlavia,. din ce în ce crescândă a Dom- 

niilor şi a boerilor, îi chiăma, îl cinstia. îi 

îmbogăţi. Nu mai eraii Domni ca Bogdan- 

Vodă să-i oprească la Dunăre. Din contră: 

acum li se trămitea boierii spre întempinare, 

şi se ridicaii Bucurescii în picidre cu icone, 

steaguri, făclii, preoţi şi cântări ca să pri- 

„mescă pe un Jeremia, pe un Dosithie, pe un 

Parthenie, pe un Macarie al Constantinopolei, 

al Antiohiei, al Jerusalimului sei al Ales- 

sandrici. a 

La 1619, Patriarhul Constantinopolei era 

la Bucuresci. Marele, bogatul şi bătrânul 

  

*) Şincai: An. 1666.—Cf. Mag. Istor. | pag. 318, despre 

buriile cu bani ale lui Constantin-Vodă Şerban, băgate în 

heleșteul de la Dobreni, proprietatea lul de lângă Bucu- 

rescl, :
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Vornic Cernica, cu soţia lui, Jupăniţa Kiajna, 
TOgă pe Patriarh se adauge la . testamentul 
lor blestemul lui patriarhicesc, ca nu cumva 
să se schimbe daniele ce ei făcuseră, fiind 
fără copii, monastirilor Paserea şi Cernica. 
Şi Patriarhul, în schimbul pete al unei moşii 
scii cine scie al câtor pungi de bani, scrie 
“blestemul pe care, cu spaimă sfântă, Marele 
Vornic Cernica Palătură pe lângă testament”). 

De la Radu Şerban Basarab, din pragul 
secolului XVII şi până în secolul nostru, 
Domnii români și fanarioți amestecă pe'Pa- 
triarhi şi pe Episcopi în judecarea proceselor. 
Ca să se descopere dreptatea, se trămiteait 
împricinaţii să jure în biserică înaintea Pa- 
triarhului, asistat de Mitropolitul Ţării. Nu 

“era puţin lucru s& juri înaintea lui Macarie, 
patriarcul Antiohiei, Siriei, Arabiei, «Kili- 

“kiei», Ivirii şi a t6tă Asia, care prin tălmaciii 
îţi spunea: 

«De vei sci şi vei tăgădui, mare biestem 
«și grOznică afurisaniă se fiă asupra ta. De 
«nu vei mărturisi adevărul ca un netemător 

«de Dumnezeu, să fii proclet şi afurisit de 
«Domnul Dumnedeul a tot țiitorul şi de 318 
«părinţi -de la Nikea, şi de tâte sfintele so- 

„ «bere, asijderea şi de Smerenia nâstră. Fie- 

  

8) Archivele Statului:. Condica Mitropol.- din Bucuresci 
- n. Il, hrisovul moșier Brănesci, an. 1619. - 
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«rul“şi pietrile s& se topescă 'și să se risi- 
«pescă, icr trupul tăi, după morte, să rămână 
«întreg, : umflat. şi în veci  nedeslegat; să 
«moştenesci bubele lui 'Ghiezin, 's&. fii tre- . 
„«murând şi suspinând pe pământ ca şi Cain. 
„«Lucrurile; şi: ostenelile, şi tote agoniselile, 
«tele să fiă întru periciune, şi mânia lui 

» “Dumnedeii cea viitâre să se pogore pe ca- 
«pul tăi, Faţa lui Dumnedeii st nu-o vedi, 

“«şi la judecata de apoi să eşi osândit, și di- 
„«avolul să stea de-a drepta ta. Să: te îmbraci 
„în. blestem ca întruă haină, şi ca' untde- 
„«lemnul să intre în. trupul t&i,- şi. procop- 
«sclă întru tâtă agoniscla ta să nu ai, nici 

„«să se alegă de casa ta ca praful, pănă nu 
«vei mărturisi adevărul*)». e 

„ Gândiţi-vă, Domnilor, la un evlavios creş- 
“tin, Român din secolul XVII, şi spuneţi decă 
se putea să-i fiă plăcute ori indiferente ase- 
menea cuvinte, ce i le citea un: episcop stii 
mitropolitul, pe când Patriarhul îl străpungea 
cu. privirea, cr diaconii '] tămăiaă împrejur 

- ca să gonescă pe Necuratul. 
Blestemele veniait câte uă dată de la Con- 

stantinopole, când Patriarhii nu erai în ţeră, 
- la Bucuresci sei la laşi. Se aduceau blesteme 
- din Capitala Sultanilor, tocmai cum se adu- 

*) Arhivele Statului: Condica Mitropol. din Bucuresci, n. II 
blestem pentru mărtură al lui Neofit Mitropolitul din 1747.
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ceaii la. Pasci-dezale-băcăniei şi zaharicale. 
Un blestem patriarhicesc şi uă zaharică gre- 
cescă |— Contrastul. e gentil. -Bine 'nţeles că 
se” plăteaii' blestemele, precum se plăteaii și“ 
zaharicalele; numai că primul erai. însutit: 
de mai scump. o e. E 

- La 1637,-în timpul lui Mateii Basarab, 
Teofan, Patriarliul lerusalimului, trămite din 

„ Constantinopole uă carte de blestem pentru 
tot -satul. Călimănescilor, pentru: tot satul. 

: Bogdănescilor şi -pentru toți călugării de la 
mănăstirea Cozia, ca să spună adevărul întrun: 
proces ce aveaii cu Vornicul Andronic). 
“ Când Domnul “Ţării ridica pe un boier 

la trepta de mare Vistier şi'i da pe mână: 
banii domriesci, pe lângă hrisovul de' boieriă 
să alătura şi cartea de - blestem iscălită de. 
toţi patriarhii Re&săritului, adecă de. câte şi 
patru, — precauţiune anodină, care n'a oprit 
pe unii din -vistieri de a face în financiele 

„Terii orecari musarfirnice marghiolit şi meş-. 
teşugite sfeleriseli, cum se artă, bunioră, 
din marele proces al lui- Stroe Leurdenu, 
Radul din Fărcaş şi Tudor Cămăraşul, pri- 
mul Vistier-Mare,. al doilea Vistier şi al 

1 Arhivele Statului: Condica Monast. Cozia, pag. 33.—. 
Vomicul Andronic este din neamul Bofesilor. Vezi Coua. 
AMitropol. Tirgovişte, hrisâvele schitului Vulcana, pag. 481.
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treilea insărcinat cu averea personală a Prin- 
cipelui * »*- 

In timpăl lui Constandin-Vodă Brânco- 
venu, se iscă mare certă între Slugerul 
Serban Stirbei, ginerile lui Ivaşcu Bălenul, 
şi între Drăguşin Vistierul, strănepotul Ba- 
nului Stoica” Merişanul, pentru hotărnicia 
frumosei moșii a Merişanilor din judeţul Te- 
leorman. Boierii, numiţi de Domn, pentru 
mergerea la faţa locului, ai între hârtiele 
lor şi cartea de blestem. a lui Iacob, pa- 
triarhul Jerusalimului**). 

Adeseori, ţăranii, ca şi boierii, eludaii 
blestemul şi urmările lui astupându-și ure- 
chile, și făcându-se că nu se uită, nici n'aud. 
Eh ! der ce-i păsa înaltului prelat?! Princi- 
palul era pentru el că parale, daruri, moșii 
eşiati din ce în ce mai multe, căci ei legati, 
ci deslegaii. Adi, te lega cu un blestem 
mai ţepEn de cât cum era legat Prometeii 
pe stăncele Caucasului, ier măine te deslega 
de r&mâneai mai uşor şi mai ififlii ca fulgul 
pe de-asupra apei. 

— Cum să mergem la Raiă, părinte? 
întreba un ţăran bătrân din Normandia pe 
preotul satului săi. 
„Preotul răspunse tot printr uă intrebare: 

10 bis) Magaz. Istoric |, pag. 126. 
11) Arhivele Statului : Condica Brancoveniscă (1692— 1713) 

pag. 608.  
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— Ce dic, taică, clopotele bisercelor? 
cum cântă ele? 

Țăranul răspunse : 
— Dando! dando ! dando! 
—, Aşa se merge la Raiii, răspunse preotul: 

dând, dând, dând !2) 
"Aşa făceau la noi şi boierii, şi neguţătorii, 

şi jupâniţele fără copii, şi Domnii-Ţării: 
dai, dai şi icrăşi dai. 

Moşii, livezi, păduri, mori, stupi, vite, 
tote bucatele şi tote veniturile încăpea, pe 
mâna egumenilor de la mănăstirile închinate 
celor patru patriarchii şi Sftului Munte. 

IV 

- Era frumos când un patriarh sei numai 
un egumen,—der atunci unul din egumenii 
cei d'ântâiu, bunidră Cotrocencnul, sc cel 
de la Radu-Vodă, stii de la Mihai-Vodă, 
scii de la Mănăstirea lui Pană (sfta Eca- 
terina), —era frumos, dic, când un patriarh 
seii un egumen pleca din Bucuresci sub 
pretext că merg să se închine pe la diferitele 
mănăstiri ale "Țării. Nu era oraşi prin districte, 
de unde să plece fâră ca să nu li se fi dat 
şi închinat cu acte autentice case, biserici 

12) Paul-Louis Courier: (Euvres complites. 

AA LA Mn i i Îl 4444. | 
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cu stările lor, 'schituri cu imoşiele lor: Asta 
nu mai era închinare pe la mănăstiri, ci 
curată venătore de donaţiuni. Se 'ntorceau 
încărcați de milostenii,—şi ce. milostenii!! 
Intrun rând, la 1690, Cotrocenenul face uă 
plimbare pent la Gherghița afară din. Bu-. 
curesci, şi se "'nt6rce cu Schitul Ruptura. şi 
cu tote moșiele și veniturile acestui schit, 
fundat de Popa Negrea pentru ' măntuirea 
sufletului săi,.icr nu pentru îmbogățirea 
Egumenului grec. al Cotrocenilor *). E 

: Der schimburile ! | 
Ce câştiguri, ce folose, ce minune! -Că- 

lugării greci sciai ce produce mai mult, şi 
ce produce mai puţin, intocmai ca econo- 
miştii cei mai dese&vârşiţi. In timpul, buniâră, 
lui Matei-Vodă Bassarab, viele din dealul 
Bucurescilor produceaii mai mult venit de 
cât moşiele din Ialomiţa, şi deci, călugării 
de la mănăstirea sftul Sava schimbă cu 
Radul Comisul, care avea vii la Bucuresci, 
moşia lor Tâmbărescii din Ialomiţa. Tâm- 
bărescii &nsă începură a le suride în timpul 
Brancovenului (1705), şi, prin urmare, 
făcură ce făcură: acatiste, rugăciuni, pome- 
niri la sfintele daruri, —atât de bine, în cât 
Rada Filipesca, fata Radului Comisul şi 

3) Arhivele Statului: Condica Mitropol. Bucurescr: ju- 
deţul Ilfov. Actului Schitului Rufura din 1690.
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muma “lui Serban, Grigore şi Radu Fili- 
pescu, închină din noi şi dă de pomană 
Tâmbărescii tot călugărilor de la sftul Sava, 
cu binecuvintarea patriarcală a lui Dosithie 
al Ierusalimului"). 

» De aceia, erai bogaţi, bogaţi în mod su- 
perlativ! - - 

- Sciţi. cât stăpănia Mănăstirea Radu-Vodă 
scii a sfintei Troiţe -numai în Bucuresci la 
linea secolului XVII, s& dicem la 16972 
Avea, Domnilor, sub numele de Vatra Mă- 
năstirii Radu-Vodă următorele întregi maha- 
lale: Radu-Vodă, Tabacii, Dobrotesa, Apos- 
tolul, Foişorul, Cărămidarii, Târcă, Isvorul, 
Oltenii şi Serbii, afară de prăvăliele şi casele 
din centrul oraşului, afară de prăvăliele şi 
casele dintr'alte oraşe ale Țării, afară de 
moşiile ce stăpănia prin mai tote districtele 
Munteniei %5). - 
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Când un Patriarh sti un Episcop, repre- 
sintați de un egumen, punea mâna pe uă 
moştă stii pe uă casă, cu grei, decă nu 

11) Arhivele Statului: Condica Brancovenescă (1692-—1713), 
pag. 8ra. , 

'5) După un inventar făcut la 1861. — Vedr Buciunul 
din 1863.



26 

cu putință, era să i-o mai scoţi din archie- 
rescile sele ghiare. Nu numai că le ţinea 
mMorțiş, der chiar se. 'ncercai, şin dese 
rânduri isbutiaii să calce şi pe vecini. O! 
câte procese nu sunt în cari pre sfintele 
Patriarhii ale Constantinopolei, lerusalimu- 
lui, Antiohiei şi Alessandriei sunt chiămate 
la Divan prin vechilii lor, egumenii, să r&s- 
pundă de călcările de proprietate. Acte, 
stăruinţe, 'acatiste, la sfârşit chiar anateme 
făceau pe bietul păgubaşi s& se lase de 
judecată, «să râmână de lege», cum se dicea 
în limba juridică a secolilor XVI şi AVII. 
Patriarhia şi egumentul ei eşiai biruitori. 
Proprietăţile lor se măriai cu sute de pogone, 
stii cu cine scie ce locuri pe la oraşe. 

Într'un rând, — şi acesta e esemplul cel 
mai tipic şi cel mai vorbitor, căci le cover- 
şesce pe tote, — Egumenul de la mănăstirea 
lui Pană voiesce să iea în stăpânire, împreună 
cu tote veniturile şi. tote proprietăţile, nici 
mai mult, nici mai puţin de cât Mitropolia 
Terii. Pentru ce? Pentru că, dicea Grecul, 
Mitropolia fiind zidită pe uă colină care a a- 
parţinut Mănăstirii lui Pană âncă din vechime, 
urmeză ca să fiă închinată Mitropolia aces- 
tei mănăstiri a lui Pană Vistierul. Inchinată, 
supusă, epitropisită Mitropolia Ţării mănăs- 
tării mai târdii numită Sfta Ecaterina, care,  
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la rândul ei, era închinată şi «afierosită» mă- 
năstirei de la muntele Sinaia din Arabia. Ast- 
fel pretindea Egumenul. 

- Fu un proces extraordinar. Răsunară Bu- 
cureştii şi r&sună ţera întregă de gogo- 
nâţa şi sfruntata pretenţiune a egumenului 
de la Pană şi a episcopului Anania de la 
Muntele Sinaia. Era în lunii, 1665, acum | 
229 de ani. Anania, episcopul sinait, vine la 
Bucuresci după, firesce, după milostenii. E- 
gumenul de la Sfta Ecaterina, închinată Si- 
naici, primesce pe superiorul săi cu tote o- 
norurile, şi "ntre alte daraveri, forte puţin 
spirituale, îi spune şi despre biserica cea mare, 
zidită cu vre-o 10 ani inainte de Constan- 
tin Şerban Basarab, pentru ca s& fă ării 
Mitropoliă la Bucuresci, în locul micei bi- 
serici a Sftului Gheorghe-Vechiii, zidită în 
secolul XVI de Nedelcu Vornicul Bălăcenu 
şi de Mitrea Vornicul. Egumenul mai spune 
Episcopului că acea colină a Mitropoliei, pre- 
cum şi locurile de prin pregiur sunt ale mă- 
năstirei lor şi, deci, rău şi fără cale a zidit 
Constantin Şerban Basarab biserica lui acolo. 

“Atât aştepta Episcopul Anania, şi 'ndată 
luând chrisâvele şi vechiele hârtii ale mănă- 
stirii lui Pană, alergă la Divan, la Radu-Vodă 
Leon, să se judece cu Teodosie, Mitropo- 
litul Ungro-Vlahiei, să '] dea afară din Mi- 
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tropoliă şi: să iea pe scma mănăstirei lui bi- 
serica .lui Constantin Vodă Şerban. 

ŞI 'mpreună cu noua biserică, sciți ce mai 
avea să iea, Domnilor, dâcă. câștiga proce- 
sul? Mai lua imoşiile Frăsinetul, Obilescii, 
Bălenii, Crasanii, Cucuiaţii, Braniştea, Fo- 
tescii, Schiaul, Runcu, Loloiescii, şi Tegeanii, 

„date de Constantin Vodă Serban Mitropo- p 
liei. Din Bucuresci, avea: Egumenul grec să 
mai iea, împreună cu biserica şi istorica co-. 
lină a Mitropoliei, următrea. parte 'de loc: 

» «Din jos, din pictra de lângă colţul gar- 
«dului Mănăstirii lui Pană, pre cale în sus 
«pe lângă Nuci, penă la capul podului, la. 
«Porta Predei: Vornicul (Brâncoveanu), şi pe 
«gârlă în sus penă în pittra de la capul Po- 
«dului Turcului, şi de acolo, pe uliţă, în sus,. 
«pent în pictra din uliţă dirept Mitropoliă; 
«şi de acolo, pe lângă Crucea Dâmnci Mir- 
«cioia,-pe cale în sus, pnă în pictra drept 
«Calicii; și de acolo, pre cale, pînă sub deal. 
«în Gura Văiei; şi de acolea pe lângă Pu- 
«țul Calicilor, în jos pe lângă lac, pe sub 
«deal până în drumul Giurgiului, la stâlpul 
«de pictră al Armeanului, în capul Troia- 
«nului, lângă heleşteul lui Şerban-Vodă. Şi 
«de acolea, pe drum în jos, spre orași, ptnă 
«în piâtra drept Cărămidii (Cărămidari);. şi 
«de acolo pent în pictra drept Crucea lui 
«Leon Vodă, și de acolo, curmeziş, penă în 
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«pietra din colțul gardului Mănăstirii lui Pană 
«şi până la porta Predei Vornicului.» (Act. 
din 1668). | e 

In faţa unor asemenea monstruse pre- 
tenţiuni ale Grecilor, se pare că un- puter- 
nic. şi adânc simţiment de indignaţiune şi de 
-românescă mâniă coprinse pe toţi boerii în 
cap cu Mitropolitul. Domnul dede hrisovul, 
întărit peste .patru ani, la 1672, şi de An- 
tonie-Vodă, hrisov prin care cererea egume- 
nului Mănăstirei lui Pană și a episcopului 
Anania Sinaitul era respinsă în tote părţile 
ci, icr Mitropolia remânea bună și ohavnică 
stăpână peste locurile şi moşiele cu cari o 
“înzestrase -fundatorul ei, Constantin-Vodă 
Serban. | a 

La sfârşitul hrisovuluii din 1668, Domnul 
“şi boierii, “proclamând dreptatea Mitropoliei, 
diceai: «să. nu aibă călugării greci ni uă 
trebă cu pământul: Mitropoliei»: 

Astfel să teimină acest esiraordinar proces, 
care arctă minunat de bine :cât de sus şi la 

“cât de multe: tindeai' Patriarhii, Episcopii şi 
. Egumenii greci în ţările române, în suta a 
AVII. Nici uă dată şerpele, încăldit la sin, 
nu a muşcat mai cumplit pe binefăcătorul și 
pe mântuitorul săi! Se | 

- Şi să nu credeţi că Episcopul Anania Si- 
_naitul şi Egumenul grec de la Mănăstirea lui 
Pană perdură cu desăvârşire procesul, şi nu 
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€şiră cu ceva câştig dintr'acest pescuit în apă 
“turbure! A! nu; de frica blestemului şi aca- 
tistelor, Domnul şi boierii îmbuneză, impacă 
şi mângâiă pe Episcop şi pe Egumen închi- 
nându-le biserica sfântului Gheorghe Vechii, 
vechia Mitropoliă a Ţărei. şi dându-le pe 
lângă Bărăţia de adi, adică în miedul târ- 
gului, pe ulița unde se frânge fierul, în colţ, 
mai multe prăvălii şi case *). | 

VI 

„Le plăceait Ens& mai mult moșiele! 
Era de mirare şi de minune destoinicia 

cu care Episcopii şi Egumenii reuşiaii a face 
pe Domni şi pe boieri. să 'le închine moşii. 
În documentele nâstre, în cele publicate de 
d. Legrand la Paris,—şi ce trebue să fiă la 
biblioteca patriarhatului din Constantinopole! 
— Sunt cu sutele actele, hrisâvele, prin cari, 
cu jurăminte şi blesteme, se întăresce pa- 
triarhilor, episcopilor şi egumenilor greci ti- 
tlurile de proprietate asupra moşielor române. 
La 1630, Octobre, Ciril al Constantinopolei 
primesce de la Leon-Vodă şi '] întăresce cu 

15) Arhivele Statului: Condica Mitrogol. Bucuresci No. 2, 
Actele relative la proces, şi actele de proprietate ale bi- 
sericel Sf. Gheorghe-Vechiă, fosta mitropoliă a Ţăril-Ro- 
mânesci, -  
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blestem hrisovul de proprietate pentru Situl 
Mormânt de la lerusalim al rnarei moşii 

Poenii din Vlaşca") La 1681, lacob al le- 
rusalimului primesce de la Şerban-Vodă Can- 
tacuzino mănăstirea Cotrocenilor cu tote mo- 

şiele, viile, morile, casele, prăvăliile, stupii, 

ţiganii şi vitele stle, — milione în valOrea 
de adi'5). La 1693, Dosithie al lerusalimu- 
lui primesce de la Constantin-Vodă Brân- 
coveanu Polovracii cu tâte moşiele sele*”). 
La 1718, Patriarhia Alesandriei strigă la ce- 
rură că e săracă lipită pământului. Glasul pa- 
triarhului egiptean nu e audit în nică uă 
parte a lumei ortodoxe, afară de Bucuresci. 
Șintradever, prin miglocirea lui Chrysant al 

Îerusalimului, — faimosul Chrysant Nottara, 

bursierul lui Brâncovenu la Paris, astronom 

şi mare învăţat, —s& dă oropsitei patriarhii 

a Alexandriei mănăstirea Cernica cu tote ve- 
niturile ei, şi mănăstirea Zlătarii din Bucu- 
resci cu:tâte veniturile, — milione în valorea 

“de adi”). Ma 
Şi -aşi pute s&.daii âncă 32 de esemple ce 

am adunate în notele mele! 

13) Legrand: op. cil. pag. 3. - 
15) Legrand : op. cif. pag. 19. — Cf. Condica Brâncove- 

nescă (1692—1713), marele hrisov al Cotrocenilor - pag. 

579—605. - ” 
19 Legrand: op. cil. pag. 31.- - o 
2) Legrand of. cif. pag. 246—231.  : SC aa 
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„Cu jupăniţele lără copii der bogate, cu 
cucânele evlaviose şi ajunse la vreme de bt- 
trâneţe se petreceaii la Bucuresci, la laşi şi 
în cele-l-alte orașe ale ţărilor române în- 
tocmai, der absolut întocmai, aceleaşi scene 

“cari se petreceaii în Italia, în Francia, în 
Espania, între b&trânele marchise, barone ŞI 
contese şi. duhovnicii lor Iesuiţi, când ele 
eraii s&-şi facă testamentul. : 

— Gândesce-te, Domnă, dicea Jesuitul 
cuă voce surdă şi mormântală, gândesce la 
acele riuri de sm6lă ardândă, cari sunt într'a 
treia vamă a Iadului... Uite, Dâmnă, văd 
cleştele inroşit pe cari ciracii lui Belzebuth 
şi Astaroth le scot din focul Iadului pentiu 
a rupe. sînurile femeilor păcătose... Bagă de 
-stmă, Domnă, bagă de semă! Ochiul Pro- 
videnţei « e pretutindeni: străluce "n întunerec 
şi străfulgeră ?n lumină. Vei fi. damnată, 
Dâmnă, vei fi damnată!.... 2 

După aceste. sforăieli de elocinţă, testa- 
mentul se făcea de îngrozita coconă intoc- 
mai cu voia Lesuitul. Tot asttel la Bucuresci. 
-Uă cocână, care da. să se "nțelegă că va lăsa 
ceva unei mănăstiri din Răsărit, bunioră de 
la 'Sftul Munte, era ridicată 'n slăvi de Egu- 
menul corespondent din Bucuresci. I se tră-
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mitea cărţi de binecuvintare, scrise cu litere 
arăbesci de diferite culori, cu chinovar şi aut, 
cum se dicea pe atunci. Egumenul stă chiar 
Episcopul veniai în personă să. facă acatist 
uă dată stii de două ori; ei dati cucânei câte 
uă cruciuliță. de os 'de inorog care, spuneai 
Episcopul sei Egumenul, a stat trei ani li- 
pită de Crucea Mântuitorului la Ierusalim. 
Coc6na avea în scrisori şi acte titlurile bom- 
bastice de ppivtoo wopia boerdică stăpână, — 
wofio oroz ztwovuzyr —mișcată de un Scop 
iubit de Dumnedei,—eoszfis «ovi—femeia 
de evlaviă iubitâre,— 716: p13%0s Guyana pezsin, ss 
za /pomonui) edhafisia Eterne îvazipănovaa — Cea 
de Hristos iubitâre şi care prin creştinescă 
smereniă mult se 'deosebesce2), - 

Ca betă de atâtea sfinte adimeniri şi tă- 
mâieri, închina cocâna tot, închina moşii, 
Vii, case, ţigani, vite,' lăsând pe drumuri 
nepoți, nepote și rude. După morte, rar 
Egumenul da ceva rudelor. celor forte sca- 
petate. Raicevici, de nu m&ncel, spune că 
bătrâna Stolnicesă Cantacuzino, ai cărei pă- 
rinți dedeseră milione : Patriarhilor şi Egu- 
menilor greci, trămitea, când omoriseră pe 
bărbatu-săii şi pe fiu-săă la Constantinopole, 
trămitea la Colțea după făină să facă pâine, 
şi Egumenul scâncea adeseori. 

  

*) Legrand: op. cit. pag, 329. şi altele. 
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VIII 

Scoteaii parale din tot ce se "'ntîmpla în | 
țările române; şciaii se se vire în cele mai : 
diverse lucruri. Unde nici prin minte nui: 
trăsnesce, vedi că apare, ca un deus exma- . | 
china, un Patriarh, un Episcop seu un Egu- 
men, Buni6ră, ce-avea & zptoa z5p Efrem, Patri- 
arhul Ierusalimului cu comunitatea Evreilor 
din „Bucuresei cari, la 1794, aveai în faţa !! 
bisericei Răsvan, în hanul Nicolescului, uă . 
sinagogă? A. făcut ce-a făcut Efrem, şi le-a 
stricat-o, gonind pe Evrei tocmai în mahalaua 
Popescului, pe la Jigniţa Domnescă, unde 
de mai "nainte aveaii și altă sinagogă”). 
Se vede că Evreii îl supăraii, căci erai cu 
sinagoga în apropiere de frumosa mănastire, 
începută de Antonie-Vodă şi sfârşită de 
Brâncovenu, adică de sftul “Gheorge-Noii, 
cel cu ziduri de cetate, cu prăvălii multe, 
cu bolte renumite, cu pivniţi și ascundători 
estraordinare, și care era închinată -patri- 
arhiei Jerusalimului împreună cu un palat 
de şedere pentru patriarchi, când veniaui la 
Bucuresci. | ie 

Toţi, fără deosebire, Patriarhi,. Mitro- 

*) V, A, Urechiă: /storia Românilor, V, pag. 491. Po- 
runca lui Alex. C. Moruzi din 9 Ianuarii 1794.
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poliţi, Episcopi, — toţi sciait să găsescă 
momentul oportun, s& viă Ja pont, cum se 
dice, sciai cu uă sciință şi cu.un miros 
fără scm&n. De la Serban Cantacuzino, şi 
penă în pragul secolului nostru, n'a fost în 
Muntenia şi în Moldova fapt la care să nu 
iea parte, — și ce parte! — şi un Patriarh 
Orecare. 

Teodosie, Mitropolitul Ţării, căreia Grecii 
nu-i puteai ierta atitudinea energică în pro- 
cesul cu sfta Ecaterina, trăia caterisit la 
Tismana la 1679. Serban Cantacuzino voiesce 
se'] reinstaleze. Dionisie, Patriarhul Constan- 
tinopolei,: primesce reinstalarea cu condi- 
ţiuni ca unul scu doi episcopi ai Răsăritului 
şi un mare logothet al Patriarhiei constan- 
tinopolitane să [iă faţă la readucerea în scaun 
a Mitropolitului. Domnul acceptă, şi Epis- 
copul Maroniei cu Ignatie, 5 pyas deguhzens, 
vin la Bucuresci. S'a reîntors cu năframele 

pline de galbeni*). 
La 1688, tot acest Dionisie al Constan- 

tinopolei îngr6pă la Cotroceni pe Smaranda, 
tânăra şi frumâsa fată a lui Serban Canta- 
cuzino, măritată la 24 Ianuariii după Grigore 
Bălenu şi mortă la 13 Martie acelaşi an. 
Ier năframe cu galbeni*). 

23 

2 

) Şincai: an. 1679.— Cf. Mag. Isi. |, pag. 19. 
1) Sincai : ar. 1688.  
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Tot el unge cu mirul domnesc pe Con- 
stantin Brancovenu. Ier năframe cu galbeni. 

Tot el sfătuesce la 1691 pe Brâncovenu 

st aducă de la Sfet. Agora capul Sftului Mi- - 

hail al Sinadelor, ca s& pitră locustele din 

țeră. Brancovenu aduce, face capului co- 

râna de aur şi sicriii de argint şi face litiă 

cu tot soborul preoţesc al Ţării. Şi itr na- 

frame de galbeni, de galbeni şi "'ntr'una de 

galbeni ! %) 
Şi ?n timpul când acest Dionisie, demi- 

sionat de la Constantinopole, stă pe galbeni 

la Bucuresci, sciți cine îngropă la 1693 Mar- 

tie pe Constantin-Vodă Cantemir la lași? 

Trei patriarhi, Domnilor, trei, nu unul, şi 

anume : lacov al Ţarigradului, Gherasim al 

Alessandriei şi Dosithie al Ierusalimului. Po- 

gribaniă cu trei patriarhi! Pas" de nu. te du 

în Raiă! Lipsia numai unul, al Antiohiei, 

pentru ca să fiă n păr toţi”). | 

Der să nul plângem pe al Antiohiei, căci, 

la 1700, cine cunună pe Safta Brancovenu 

cu Postelnicul Iordake Creţulescu? Atanasie, 

patriarhul Antiohiei. Şincai gice: «i-a cunu- 

«nat patriarhul Antiohiei, itr naş le-a tost 

«Teodosie, Mitropolitul Ungro-Vlahiei *).» 

Pricepeţi nuanţa: Atanasie cunună, : deci 

  

„5 Sincai: an. 1691.— Cf. Mag. Ist. LI, pag. 197- 
26, Sincai: an. 1693 | 
27) Şincai : an. 1700.
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trebue să i s& dea; Teodosie e naş, trebue 
deci să dea el. Naşul dăruesce, oficiantul pri - 
mesce. Şi Atanasie venise din Antiohia, nu 
să dea, ci s& primescă. 

IN 

Să primescă vine și Dosithie al lerusali- 
mului la 1701, der o cam buclarisesce cu vin- 
derea indulgenfelor. . 

Indulgenţele ! uă minune şi adeseori un 
caraghioslic trist şi mâhnitor. Le-a avut A- 
pusul în proporțiuni colosale ; le-am avut şi 
noi în proporțiuni mai modeste, der le-am 
avut. Ce este o indulgență ? Nici mal mult 
nici mai puțin de cât un passe-port care, în 
loc s& fiă visat de Prefectura Poliţiei ca se 
poţi trece graniţa Țării, e visat, parafat şi 
incondeiat de un Patriarh scii de un Epis- 

„cop ca să trecă direct la Raiii, fără să te mai 
cerceteze. la cele nout vămi ale v&zduhului ; 
cu alte cuvinte, posesorul unei indulgenţe 
intră în Raiii fără nici uă anostă seu indis- 
cretă formalitate. | 

Erai indulgenţe de trei categorii: mici, 
pentru păcatele crecutului; midlocii, pentru 
păcatele trecutului şi ale presintelui ; mari, 
pentru păcatele ce făcuseşi, ce făccai și ce 
aveai să faci pe viitor. Categoria no. 3 era 

    
=
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forte scumpă, bine "nţeles, de vreme ce Pa- 
triarhul ţi se punea proptea şi apărător, pen- 
tru ce ori-ce năsdrăvăniă aveai s€ comiţi pe 
viitor. 

Şi se vindeau, Domnilor, aceste articole 
de credulitate bigotă, să vindeaii ca pâinea 
caldă. De multe ori, tipografiile de la Sftul 
Sava şi de la Snagov nu puteaii st pridi- 
descă comandele Patriarhilor. 

Revin. 
Dosithie al Ierusalimului vine în Bucu- 

resci la 1701 şi 'ncepe vândarea indulgen- 
ţelor. La un moment dat, ce-i trăsnesce prin 
cap să trecă munţii la Braşov st vendă şi 
acolo indulgenţe. Pornesce, ajunge și 'ncepe 
vendarea, der, voind să'şi facă reclamă mare, 
începe să tune şi s& fulgere în contra lui A- 
tanasie, mitropolitul român al Transilvaniei, 
care tocmai atunci, mulţămită făgăduelilor 
mincinose ale Jesuiţilor, se unise, după cum 
sciți, cu biserica Romei. Dosithie ”] blestemă 
şi aruncă asupră-i anathema. Mitropolitul pro- 
testă, și 'ntr'uă bună dimincţă, Dosithie pri- 
mesce ordinul s&'şi iea tălpășiţa i înderăt, căci 
altmintreli trece Orâţiele fără voiă şi pe ne- 
pusă masă. Şincai ne spune că şi tată-stii, 
lon Şincai, a cumpărat pe lei 4o uă indulgență 
minoră ca st se îngrope cu densa, der, a- 
daugă Şincai, «eii nu am lăsat s& i-o pună 
«în cosciug -la morte, sciind bine că darul



  

39 

«Domnului nu se vinde pe bani, ci pe fapte 
«bune *).» 

Gonit din Transilvania, ca odinioră loa- 

chim din Moldova, Dosithie se reîntârce la 

Bucuresci. Aci era belşugul cel nesfârșit; aci 

erai cinstea, evlavia, năframele cu galbeni. 

N 

Acest Dosithie, pare-se, născocesce şi un 
alt venit despre care citim în Condica Brân- 
coveniscă. El dă 'n scire tuturor celor cari 
sunt legaţi cu rumâniă pe moşiele închinate 
Sftului Mormânt de la lerusalim, că pot să 
se răscumpere plătind uă dare Patriarhului şi 
că pot, prin urmare, să devină slobozi de ru- 
mâniă. Mulţi plătiră sperând că vor scăpa, 
că vor fi cu adevărat liberi. Aşi! după ple- 
carea Patriarhului, călugării sciaii s& găstscă 
alt clenci şi“i legai itrăși de brazdele pă- 
menturilor lor, icrăşi îi făcea rumâni pe.mo- 
şiele lor*). | 

Un venit, la care răvniaă mulţi din stâlpii 
Bisericei Răsăritului era facerea mirului celui 
mare la Mitropoliă. Ce daruri! ce pompe! 
ce lume! La 1702, aii r&sunat Bucurescii în 

*3) Sincai : an. 1701. 
*9) Arhivele Statului: Condica Brancovenescă (1692— 1713), 

pas. 742. 

I
I
 

I
I
 

D
P
 

pe
pe

 
e 
P
a
 

c
r
 
P
t
 

pi
 

—
—
 

i
a
 
I
E
R



40 

ziua de Sf. Petru de clopote, cântări şi ru-. 
găciuni, căci se făcea mirul la Mitropoliă. 
Er pre fericitul Dosithie a 'ncasat de la Domn, 
de la boieri, de la negustori şi de la jupă- 
niţele evlaviose şi de “Dumnedeii temătore, 
sume formidabile. 

La 1707, sciți câţi înalți prelați erai la 
Bucuresci? Numă&raţi, mă rog: Hrisant, Pa- 
triarhul Ierusalimului, Dionisie episcop al 
Târnovului, Atanasie episcop al Dârștiorului, 
Clement proin al Odriului, Auxentie al So- 
fiei, Maxim al leropolei, Neofit a] Sebastici, 
Mitrofan al Nisei, Macarie al Varnei, — nouă 
Ospeţi, noue pre sfinte cobrazuri» arhiereşti. 
Toţi, împreună cu: Mitropolitul și episcopii 
erii, luară “parte la sfințirea nouei biserici 
a S-tului Gheorghe Noii, isprăvită cu toate 
clădirile ei de Brâncovenu și închinată Sf; 
Mormânt de la Ierusalim. La prândul cel mare 
dat după târnosclă, fiă-care arhiereii : găsi 
lângă tacâmul lui uă năframă de galbeni şi 
pote chiăr,-—nusciii,—şi câte uă mare mo- 
nedă de aur, bătută cu chipul lui Brânco- . 
venu, «cel de mariri poftitori». 

Prin “urmare, cum să nu alerge? cum 'să 
nu Şedă ani de dile, când credinţa şi evlavia 
Bucurescenilor erai atât de mari şi procuraii 
Patriarhilor şi Episcopilor g greci atâtea și atâtea 
bunătăţi. De aceia, cereaii, cereai de sventaui 
pămentul şi pungele Domnilor şi boerilor;



  

  

4 
  

cereati de tote prin ei înşişi când eraii la Bu- 

curesci, sc prin scrisori, când erai la ei acasă. 

XI 

Un esemplu, der tipic: cu ce cărți gre- 
cesci, arăpesci și turcesci credeţi că s'ai slujit 
tote bisericele Ierusalimului, Antiohiei şi Ales- 

sandrici Egiptului, la finea secolului XVII-lea 
şi n prima jumătate a secolului X VIII-lea ? Cu 
cărți tipărite grecesce, turcesce şi  arăpesce 

la Snagov lângă Bucuresci, de faimosul și ne- 
muritorul Antim Ivirenul, unul din cei mai 

mari tipografi de la sfârşitul secolului XVIII, 
nu din Ţera-Românescă, ci din t6tă Europa, — 
şi asta nu o dic ei, ci istoricii tipografiei eu - 

ropene Schniirer, Deschamps, Ternaus-Com- 
pans.. | | 

„ Atanasie, patriarhul Antiohiei, atingend 

„corda măririlor, atât. de vibrantă la Brânco- 

venu, disese, cum ne spune d. Papadopolu- 
Callimah: 

«Pre ?nălţate Dâmne, noi de la margi- 
«nele pământului, audind de virtuțile tele, 

cam venit cu totă graba (ba binecănu!!) 
- «întracestă fericită țeră ca să aflăm și să ve- 

«dem în fapte ceia ce am audit de departe».. 
Brâncovenu,. măgulit că faima virtuţilor 

scle a ajuns pent la marginele pământului, 

m
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dă ordin, şi Antim la Snagov incepe tipă- 
riturile ântâiii cu un magnific liturgiar, r&s- 
pândit cu miele prin Antiohia, Siria, Berea, 
Cilicia, în eparhia lui Atanasie. Avea pe el 
pajera "Ţerii-Românesci, gravată de Antim, 
artist universal. Textul arăbesc fusese co- 
rectat de Atanasie, cel elinesc de Ignatie, 
ieromonahul din Caldea,—carte admirabilă 
prin acuratețea tiparului, calitatea hârtiei, a 
cernelei, a orânduielei tipografice. 

Când a plecat Atanasie din Bucuresci, 
Brâncovenu i-a dăruit uă întregă tipografiă 
arabescă%)), 

NII 

De altmintreli, sciai st se introducă cu 
uă sciinţă fără perechiă în ţările române. Unii 
dintr'enșii sciau să slujescă în biserici, la dile 
mari, cu atâta maiestate, cu atâta pompă, și 

„_sE cânte, şi să se roge cu atâta căldură și 
entusiasm comunicativ, încât un fel de pa- 
timă sfântă apuca pe cei cară îi vedeai şi "i: 
ascultai. - 

%) Arhivele Statului: Condica Brâncovenescă (1692—1713) 
Passint, darurile Jul Brâncovenu la Ierusalim, Ianina, Grecia, 
„Antiohia, Alexandria, Bulgaria şi Constantinopolea. — Cf. 
Al. Papadopolu-Calimah: Un episod din Istoria Tipogra- 
fici în România (Analele Academiei Române, 1896).
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Se dice că pe Silvestru, episcopul Ciprului, 

„când Slujia la Iași, în Biserica de la Trei- 

Erarhi, veniai pent şi Turci s&l asculte, şi 

cădeaii în genuchi, ca'n adorare, vădendu-l şi 

audindu-l. Tot acesta era şi pictor. Prin ur- 

mare, vă puteţi închipui cât trebuia un boier 

să plătescă uă icână zugrăvită, binecuvintată 

şi sfințită de un episcop”). 
Ecă pentru ce, Domnilor, nu ni sc pare 

“estraordinar când citim că 'n urma unci 

călătorii, ca aceia a lui Avramie, Patriarhul 

Ierusalimului, în 1775, înaltul prelat plecă 

în ţara lui cu uă recoltă de uă miă de 

pungi de bani, ceia ce revine la 500000 

de lei, valâre de pe atunci. Suma acesta ca 

banii în naht, căci moşiele, viele, morile, 

stupiă, ţiganii daţi mănăstirilor lui nu-i mai 

numer *). 
Trebue însă st numerăm pe aceia dintre 

episcopi şi archierei cari veniaii la Bucuresci 
şi la lași, şi cari nu se mai întorceail la 

ei acasă de loc.. Îşi petreceaii vitța 10tă în 

midlocul nostru. Din numărul acestora se 

recrutară pănă mai acum 50—60- de ani 
esecutorii testamentari, din cari unii aii 

rămas faimoşi prin dilapidările şi neinde- 
plinirea datorielor lor de esecutori testa- 

3) Dapontes în Papadopolu-Calimah: 04. cil., pag. 12. 

%) Papadopolu-Calimah: 04. cif., pag. 13 
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mentari sci de epitropi. E unul la 1745, 
Grigorie” Mireon, care e numit epitrop al 
stărei cucâniei Bâlaşa Blejoianca, uă boeroică 
bogată din mahalaua Lucaciului şi care, 
după testament, are în mănă-i t6tă starea, 
de şi rudele cele mai de aprope erai lăsate 
pe din afară şi chiar pe drumuri”). 

NIII 

Nimic ens& mai desgustător şi mai de- 
gradant în ochii istorici decât egumenii 
greci de la mănăstirile din eră. Acestia 
întrec puterile închipuirei cu rapacitatea, cu 
hoțiele şi cu murdăriele lor. Las la uă parte 
procesele nedrepte, captaţiunile infame, înşe- 
lătoriele pe faţă, vicţa lor destrăbălată, de 
răsuna adeseori mahalalele bucurescenc, şi 

că numai două fapte care vii vor arăta subt 
adevărata și scârbosa lor infăcișare. 

Aceste doue fapte ar pute fi intitulate: 
primul, Egumenit greci şi moștele sfinte; al 
doilea, Egtumenil greci şi cârciumile. 

Primul, Domnilor, e comerciul, precu- 
peţirea mârşavă şi nelegiuită ce făceau cu 
presupusele moşte, obiecte sfinte, .rămase 

33) Arhivele Statului : Condica Milropol. Bucuresci, n. IN. 
judeţul Pra/hoia, pag. 391.
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de la Maica Domnului, de la Christ, de la 

Apostoli şi de la alţi martiri şi martire din 

cele d'ântăiii timpuri ale creştinismului. Sa 

tăcut, adică, şi la noi negustoriă cu cele 

sfinte, întocmai cum S'a făcut şin Apus. 

Seignobos, în studiul seiă les Religues en Occi- 

dent, ne spune că se adora uă jacrimă a luă 

Christ la Vendâme, barba lui Noe la Corbie, 

Cenușa celor trei Crai de la Risăril la Colo- 

nia, un dinte al lui Christ la Saint-Medard 

la Paris, şi în dout oraşe două capete ale 

sfântului I&n Botezătorul. Care era cel a- 

devărat ? Cestiune forte grea, în tocmai ca 

şi aceia privitâre la tunica lui Cristos care 

se adoră, una la Colonia, alta la Argenteuil . 

lângă Paris, pretindendu-se că ambele sunt 

adevărate, când sciut este că Sânta Fecioră 

nu a făcut de cât uă tunică fără cusătură. 

divinului Mântuitor. | 
Vedeţi deci că Apusul, ca şi Răsăritul, a 

avut mâştele şi adorarea lor fanatică. Egu- 

menii speculai acestă credință cu uă per- 

versitate infernală. Comerciul de lemn sfânt, 

care s'a debitat în oraşele ţărilor române de 

egumenii greci, atinge proporțiuni estraor- - 

dinare. Sunt vro câteva esemple vorbitore 

în colecţiunea de documente a d-lui V. A. 

Urechiă pentru secolul XVIII *). Un 'egu- 

  

34) V. A. Urechiă : Jsforia Românilor, vol. V. passint.
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men, Văcărescenul, care face acest comerciii 

de lemn sfânt, pe uă scară întinsă, scrie Pa- 
triarhului la Ierusalim neted şi lămurit: decă: 

boierul Bâlenu îmi dă cât îi cer, dai lem- 

nul; ier decă nu, nu-i daii nimic. — Ca și 

cum ar fi dis: găsesc ci pe un altul mai 

darnic. Sunt și procese pentru lemn sfânt şi 
pentru alte mâşte la Divanul Ţării şi "naintea 
Mitropoliţilor după vremuri. Tote aceste 
scârbe erai pricinuite de nesăturata poftă de 
bani a Egumenilor. 

XIV 

Faptul al doilea erai cârciumile. 
Etă cum stă cestiunea: din vechiele hri- 

sove ale Domnilor, mănăstirile Radu-Vodă, 

Mihai-Vodă, Cotroceni, Sfta Ecaterina, Sftul 

Gheorghe-Noii şi, mai târdiii, Văcărescii şi 

Sftul Spiridon al Ghiculescilor aveai dreptul 
st aibă, la anumite locuri în Bucuresci, pe 

uliţe, şi în districte, pe la drumul mare, câr- 

ciume unde să se vândă vinul recoltat. în 

- decursul unui an şi, mai cu smă, după,cules, 

t&mna. In Septembre şi Octobre, fără să fii 
prooroc,. puteai să te prindi că se va incinde 
„certă mare între Egumenii manăstirilor mai 

sus citate pentru cârciumi. Cel de la Mihai- 
Vodă pretindea că cel de la Radu-Vodă n'are
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dreptul să deschidă cârciumă în Podul Ca- 

licilor; cel de la, Sfta Ecaterina nega acest 

drept celui de la - Văcăresci pe podul Bei- 

licului. In eră, la diferitele nostre podgorii, 

se petrecea acelaşi lucru. 
La 1777, a fost uă luptă monstruosă între 

Egumenul Argesan Damaskin (Argeșul nu 

era âncă Episcopiă) cu Egumenul Câmpu- 

lungen Dosithie, cu Egumenul Aninoşan 

Mitrofan şi cu Egumenul Vieroşan Parthenie, 

pentru vinul ce toți aveai din viele din dea- 

lu] Pitescilor, în Isvorani, pe Stefănesci, la 

Gura-Văiei şi în Costa Câmpului. Pentru ca 

cârciuma lui să fă în bătaia drumului şi, 

deci, să "şi vîndă vinul mai bine şi mai iute, 

unul dintraceşti Egumeni voi să schimbe 

din linia lui, bătrână de secol, drumul cel 

mare care venia de la Bucuresci la Pitesci 

şi trecea apoi, la drepta, la Pasul Branului, 

str la stânga, la trecătârea Câinenilor în 

Transilvania. Dumnedeiu scie cum i-ai îm- 

păcat Divanul şi boierii”). 

Astfel de Egumeni, cu faptele lor infame 

şi scârbose, exasperaii pe Mitropoliţii şi pe 

Episcopii români ai Ţirei. Tremuraii de 

mâniă bunii păstori ai sufletelor românesci, 

când se uitai cu câtă grecescă aroganță -su- 

  

55) Arhivele Statului: Condica Mânăst. Câmpulungului 

No. 1, pag. 8oo şi următorele.
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geaii Egumenii veniturile moşielor cari erati 
ale Ţerei. “Tremurat de mâniă, der n'aveau 
ce face. Cu pungele cu cari -alergai la Domnii 
Fanarioţi,  Egumenii eraii inatacabili și inex- 
pugnabili. Rarc-ori câte un episcop putea 
sc pedepsscă pe câte un Egumen, trântor 
îmbrăcat în mantia preoțescă ; rare-ori putea 
st'l pedepstscă şi st1 înfiereze în ochii lumei 
şi posterităţei cu semnul neşters al infamiei. 

AV 

Intrun rând a fost ceva tragic, cu pro- 
porțiuni superbe; ceva care reamintesce ju- 
decata cadavrelor din vechime. Etă cum: în 
secolul trecut, Egumenul grec Isaia de la 
Radu- Vodă speriase Bucuresci cu hoţiele şi 
scârboşeniele lui. Nimeni, nici Mitropolitul, 
nici .Episcopii, nici boierii nu putuseră să-i 
facă nimic. Pungele lui se vărsat. în punga 

„ Fanariotului care era pe tron, şi tot el re- 
mânea Egumen la bogata mănăstire. A ţinut 
aşa câta trăit. More Isaia, şi rudele, moş- 
tenind intrega lui avere, hotărăsc să-i facă 
uă îmormentare domntscă. Boieri, preoțime, 
lume în pâlcuri nesfârşite în biserică. şi pe 
colina de la Radu-Vodă, în diua îmormen- 
tărei. Oficia Chesarie,. marele Episcop al 
Rimnicului, unul din caracterile cele mai an- 
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tice 'ale Episcopatului român, bătrân măreț, 

înalt şi cu un glas care rtsuna adânc în int- 

mele ascultătorilor. Episcopul român scia totă 

vița lui Isaia ; primise totuşi st slujescă, ba 

chiar rudele îl rugaseră st facă şi uă ora- 

țiune funebră după slujbă. Incruntat, epis- 

copul făgăduisc. 
În diua înmormentărei care remâne istorică, 

în timpul slujbei şi 'n faţa pompei pline de 

bogăţia storsă de pe spinarea ţăranului român, 

figura lui Chesarie lua din ce în «ce uă fi- 

sionomiă grozavă; sar fi credut că fulgere 

î brăzdeză faţa şi că privirile lui se 'nfig 

ca săgeți omoritore în toţi Grecii d'impre- 

juru-i. Slujba se sfârși. Veni rândul cuvin- 

tărej; sc făcuse uă tăcere mormintală. Che- 

sarie, rotocolindu-și privirile asupra între- 

gului public, isbucni de uă dată cu cuvintele: 

— SE se stingă luminările! | 

Era atâta tăriă şi atâta imperiositate în 

glasul lui, în cât toți cei cari aveau luminări 

în mână le suflară. Ia 

_—— Da, continuă Chesarie, să se stingă 

luminările, căci nevrednic este acela care, 

înveştmîntat în lumină, s'a tăvălit în noroiul 

-destrânărei. o - 

Pe acestă temă, Domnilor, pe tema omului 

care, înveştmîntat în lumină se tăvălesce ?n: 

noroiul desfrânărei, Chesarie . zugrăvi vicţa 

infamă a lui Isaia astfel încât resună întrega 
1
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ţeră și, prin tradiţiune orală, lucrul a ajuns 
pent la noi.*) 

Toţi Românii simţiaii ca şi nemuritorul 
“ Chesarie; toţi tremuraă și se cutremurail 

de: mâniă, der împrejurările, puterea și influ- 
enţa Grecilor îi biruiaii într'una. 

AVI 

* De la Bogdan-Vodă, de la 1șo$, ori de 
câte ori prilegiuri binevenite se înfăcișaseră, 
Românii le folosiseră. “In tractatul din 1595 
al lui Mihai Vitezul cu Sigismond Batory, 
este un articol care prevede gonirea Gre- 
cilor din ţeră. Intrun hrisov al lui Leon- 
Vodă din 1631 se declară solemn că: «tâte 
«nevoile ţării şi sărăcia cumplită vin de la 
«Grecii cei străini, cari amestecă domniele, 
«vind ţera fără milă şi o precupeţesc pe 
«camete” asuprite.» 

In timpurile frumose şi românesci ale 
lui Matei Vodă Basarab, Domn, cler, boieri, 
popor, toți sunt insuflețiți puternic în contra 
Grecilor clerică şi mireni. Un virtej de româ- 
nism şi de entusiasm național face pe 
Matei Basarab în hrisovul măreț din 1637 
să pună minunata apostrofă : «vint și vifor, 

'35) Povestit mie la Paris în 1881 de neuitatul lor Bre- 
- zoianu, fost membru în comisia documentală. * -- 
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foc şi pară să [lă partea paharului vostru ;»— 

ier în hrisovul de restaurare al străvechei 

mânăstiri a Câmpulungului, Matei declară, 

în bogata şi pitoresca limbă românescă a 

epocei stle, că: «mănăstirile românesci aii 

«lost închinate pentru orbitore mită şi sub 

«viclenă taină.» | 

Atunci, curentul fu iresistibil în contra 

Grecilor şi pătrunse pânt în popor. Uă doină, 

pe care d. Hasdeu o publica în Traian 

acum 28 de ani, oglindesce admirabil, ura 

şi disprețul. poporului pentru aceşti venetici - 

şi hrăpitori. 
Doina dice : 

Frundă verde creţ de tel, 

Orleo-leo, :Dâmne Matei, 

Fugi din Țarigrad că piei! 

Ca Grecii, Grecdicele, 

Avend şi Turcdicele, 

La ?mpăratul te-ai pirit 

Tera că al jăfuit. 

Vor Domnia să ţi-o iea 

Şi ier Grecului s'o dea... 

Domnul întrebă atunci pe boieri, decă e 

adevărat că a jăfuit el ţera: - 

Măgurene Constantine, 
Tu cunosci Ţâra mal bine; 
Tu scil tot ce s'a ?ntâmplat. 
Eă Domnia n'am cătat; 
Der şi Grecul nu va fi - 
Câte dile voii trăi.
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Tot Domnul, întorcându-se către boeri, 
dicea cu vitejescă tăriă: 

Verde! verde! stirigoi! 
S& ne ?ntârcem înapol. 

"-In bucium s& buciumăm, - 
T6tă țcra s'adunăm, 
Resbo! Grecilor să dăm 
Şi pe toți s&-1 alungăm. 
Toţi dorim mârtea ma! binc, 
De cât Grec domn să ne fiă. 
Grecul e vidră spurcată, 
Este ficră 'nveninată. 

“In urmă, pe rând, toţi boerii, Bălenii, Bă- 
Jăcenii, “Filipescii, Năsturelit indemnă pe 
Domn dicendu-i: 

— Hal, Dâmne, Măria Ta, 
Pe Greci de îl risipesce - 
St picră din țera 'ta. 
Nol, Românii, te iubim 
Şi pe Greci vrem s&-I gonim. 
Picră tot neamul grecesc 
Prin sobor bisericesc, 
Prin blestem dumnedetesc, — 
Er Udrea Filipesceanu 
Şi cu Vornicul Ardeleanu 
Din gură aşa grăla: 
— Hai, Domne, Măria Ta, 
Dă-mi! pe Greci pe mâna mea 
Să le-arăt cine-i Udrea,. 
S&-i joc ca pe brebenei, 
St le scot eii șâpte pici. 
Sgiţa, sgița, iepura, 

„Să le-arăt eu Domnia . 
Pen i-oi trece Dunărea. 3) 

s:) Hasdeu: Traian, 1869,- No. 78. Publicată şi de Afo- * 
nitorul Oficial de pe acele vremuri, 

 



  

că, Domnilor, la ce grad ajunsese vio- 

-lenţa reacţiunei în contra Grecilor în tote 

clasele poporului, pe vremea lui Matei Ba- 

sarab. | Si 

Imprejurările însă şi evlavia Domnilor ur- 

mători, precum şi deşteptăciunca Grecilor fă- 

cură ca rădăcinele influenţei lor să se adân- 

cescă icrăși în pământul ţărilor române. 

Venirea a tron în laşi: şin Bucuresci a 

Domnilor Fanarioţi, «suflete dospite în stră- 

«vechi păcate, putregai din trunchiul vechiului 

«Byzanţ»,—pune vârf puterei grecesci. ..Pro- 

testele :'Românilor deveniră din ce în ce mai 

slabe, icr îndrăsnicla Grecilor, Bei, Patriarhi, 

Episcopi, Egumeni şi pent la infimii Ca- 

lemgii, din ce în ce mai mare. 

Tera suferia adânc, şin concertul de sus- 

pine tăcute şi supuse, d'abia sc audia la munte 

„ doina: : | 

„Grecuii ficră dusmănâsă, 

Grecu: limbă veninâsă, 

Ce pătrunde pân” la 6să; | 

icr în oraşe, în Bucuresci .buniră, bocetul 

duios al lui Zilot: Românul,. care se. jălia 

dicend: Da 

Am ajuns negustoriă 

Grecilor din Tarigrad: . 
Cine dă ma! mult, se fiă 
Domn eri! neapărat! 
SI-apol, după-acestea tâte, 

u piciorul toți ne daii;
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Care precum va şi pote 
Ne rupe şi milă n'aă. 
Ah! Dâmne ne miluesce, 
Tinde mila ta spre ol: 
Precum scil, ne sprijinesce, 
Că ne ?necăm, val de noi! *) - 

NVIII 

Aşa se 'ncheiă, Domnilor, cu secolul XVIII 
cestiunea Patriarhilor, Mitropoliţilor şi Egu- 
menilor greci în ţările române. 

Cel care va face, acum sâii mai târdiii,. 
istoria acelui mare eveniment român din se- 
colul nostru, care-s numesce secularisarea : 
mănăstirilor închinate, va ave mar şi fru- 
mose lucruri de zugrăvit şi de povestit. In- 
tracelaşi timp, va ave de arttat cele mai 
mari svercoliri, intrigi, cumpărări de con-= 
sciinţe, târguri infame, ameninţări copilăresci, 
cari aii fost vre o dată în istoria diploma- 
ţiei orientale, şi pe care Egumenii și Patri- 
arhii le făcură numai ca să rămână stăpâni 
pe moșiele, cari daii adi Regatului Român un 
venit mai mare de 25.000.000 de lei. 

Cestiunea secularisărei, incepută din ţăr : 
pul lui Caragea de unele din familiele ist: 
zice ale TŢerei, va fi continuată de-a lungul 
Domnielor cari se urmară de la 1821 şi penă 

  

35 Hasdei: U/ima Cronică-Română din Ep ==. a ana” 
riotilor (Bucuresci, 1884), pag. XVII. - 
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în vremurile lui Cuza-Vodă. Secularisarea, 
rcintrarea Românici în stăpânirea moşielor 
românesci, se făcu sub Cuza-Vodă, cu tote 
blestemele, anatemele şi strigătele Patriarhi- 

- lor şi Episcopilor Greci. Resună Europa de 
la 1860 şi până la 1864 de jalea adâncă 
a stâlpilor Bisericei ortodoxe din Asia, -A- 
frica şi Peninsula balcanică. La 15 Aprilie 
1863, acum 34 de ani, Patriarcul Iacob al 
Alessandriei Egiptului mărturisia cu lacrimi 
întruă scrisre dicând: « Tronul nostru a- 
«lessandrinen se ţine numai cu venitul mo- 
«şielor din ţările române. Si acum ce st ne 

«facem 25%) 
Răspunsul Românilor a fost. şi va fi tot- 

deuna următorul: să vă faceţi ceia ce s'aii făcut 
toţi aceia cari nu şi-aii îndeplinit. datoriele 
şi legăturile ce.li se lasă cu limbă de morte. 

De 400 de ani, de când s'a închinat Pa- 
triarhielor, Mitropolielor şi Episcopielor or- 
todoxe din Africa, Asia şi Europa biserici 
române, moșii, păduri, vii, mori, stupine, 
case, "prăvălii, Țigani, vite, bani, scule, tote 

- "omânesci, făcute din agoniselă românescă, — 
= atunci şi pen€ acum, tote fuseseră închi- 
nate cu următorele condițiuni, cari se gă- 
sesc în tote actele de daniă: 

39) Bode: Buciumul şi Trompfela Carpatilor de pe 
acele vremuri si ma! încâce. - A 
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DUDU EST! 

aaa i 

1). Pomenirea răposaţilor donatori şi cti- 
tori şi. facerea pomenelor lor ;. o. 
2 „Ajutorarea - rudelor ; 

-'3) Intreţinerea bisericelor-şi odârelor lor. . 
în bună:stare; ..-- . MR 
4) Măritarea de: fete; 
8 Facerea. de șcâle; 

6). Facerea şi întreținerea de spitale; 
2) Facerea și întreţinerea ospicielor de bă- 

trâni, i 

- şi: numai, la sfârşit, după îndeplinirea a- 

cestor ştpte prime condițiuni, | 
8). Trămiterea. prisosului de bani din ve- 

“ nituri la mănăstirile din Asia, Africa şi Eu- 

ropa, 'unde' erai închinate biserica şi starea 
românescă a evlaviosului r&posat boier sc 
neguţător. | e 

„Nici. una din cele șcpte condițiuni ale ac- 

telor de daniă 'nu a fost respectată de Pa- 
triarhi, Mitropoliţi, Episcopi şi Egumeni şi, 
deci, secularisarea se impunea. : - o 

România a făcut-o, şi a fâcut-o . pentru 
veciă, spre: cel imai mare bine al demnităţei 
și ecoriomici naţionale. *) - 

or A G. 1: IONNESCU-GION. 
1, 
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10) Aceast zăpitol din Istoria Bucurescilor a fost citit ca” 

conferinţă în sala Ateneului Român în sera de 19 Ia- 

nuarii 1897. 

  
 


