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Naturei că, cu cât cineva Împuținesă nu- 

- Este ua vegulă a 
cu atât conrumpe pe 

mărulă căsătorielor care se putea face, 

_“acellea cari sunt făcute, i 

e (Montesquieu. Esprit des bois, livre XXIII) 

e 

“Unul din celle mai puternice mijlce d'a ne rechiema la 

  

„eligie, este însurarea callugărilor. 

(Aime- Martin, Education des mores de familie, lore IV.) 

 



      

. Se a. 

A să sa. : 

Napeacra 

  

In Zrompelta dela "|, Febr. sa publicatii uă 
epistolă a unu! necunoscutii, care a offeritii suscrisu- 
lui 70 galbeni pentru tipărirea acestei opere. 

Reproducând şaci acea epistolă, mE simții da- 

torii aY repeta mulțumirea mea pentru acestă faptă 
demnă Wuă inimă nobilă, scopul fiind a încuragea 
p'acei cari își propunit a moralisa societatea, com- 
bătend celibatulii în căllugărie, ca contrarii şi Nature! . 
şi Evangeliului, şi tot-duidată a înavuţi litteratura 
română cuă operă de felulii acesta. 

Nu ştiii daca autorulii 'şi a ajuns scopului pro- 
pusii; lectoruli singuri 'pâte apprecia acesta; me 
credi însă datori a assigura pe publicii că acestă 

narraţiune nu este fructuli fantasiei, ci nişce întâm- 

plără din cari mai t6te sunt adevărate, fiind petrecute subt 

ochii mat multor contimpurani. . 

Regretii că mijlcele nwmi aii permis a des- 

volta mai pe larg unele punturi, de şi din suma de 

70 galbeni am renunţatii la beneficiulii meii pentru 

ca: se daii tâtă desvoltarea de care e primitorii unii 

asemenea subiectii avutii. 
Daca unele scene, petrecute în schituri şi mo- 

năstiri, se vor părea scandalose, scandalului din ne- 
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norocire nu Pam inventată ei; hirurgulti, chiemati a 

face uă operaţiune, este siliti! a tăia adesea în carne 

viă pentru ca să scape membrul cangrenatii, prin 

urmare corpul întregii, Wunii pericol emminenti. 

Terminămi cu epistola persânei necunoscute, 

care a înlesnit tipărirea acestei opere. 

Domnule Aricescu, 

Vădând în Zrompelta No. 889 unii appeli allii 

D-le către cei cu mijlâce pecuniare, care arii voi: 

a se însărcina cu tipărirea unora din operile D-tale 

din lista publicată în acellași Nr., te rogi a priimi 

cu adducătorulii 7o galbeni, cu care bani vet bine- 

voi a tipări opera întitulată «Sora Agapia», oprind 

D-ta dreptul D-le de autori, cât vei crede de cu- 

viingă; iar cu profituli din vândarea acellei opere, 

care de drepti mi se cuvine, după declaraţia D-le, 

dorescii a se tipări mai târdiii Msfere/e căsătoriei 

partea. III, care urmedă a fi căşnicia eroilor din po- 

ema D-le erotică, publicată la 1847, *) şicare "mi-a plă- 

cutii cu deosebire, fiind unit ommagii addusi femei- 

lor virtudse. 

Acesta, D-le Aricescu, ca încurageare pentru 

litteratura română; căci din nenorocire politica a ab- 

sorbită cu totul litteratura, ast-fel că dela 1848 în- 

coa. puşine producțiuni litterare am vEdut publicate. 
Daca păstredi anonimuli este că unii simțimintii de 
modestie, şi potii dice de delicateşă, mă opresce a 

?mi da numele pe faşă; şimi place a crede că vei 

ţine comptii d'acesti misterii. 

1) Florica. 
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"Respunde'mi, te rogii, cu adducătorulti de prii- 
mirea banilor. . 

Priimeşte, te rogii, uă salutare respectusă din 
partea unui admiratorii sinceră allă D-le. 

WM... 
93. Februariii 1871. 

Eată şi respunsuli datii misteriosului personagiti 
p'uă toigă din portofolii: 

Domnule sait Dâmnă, 

Am priimiti 70 galbeni, destinați pentru tipă- 
rirea operei melle Sora Agapia, şi mă voii sili a 
respunde încrederii ce a! pusti în mine. 

Vă salutii respectuos, și vă mulţumescti în nu- 
mele acellor fiinge infortunate a cărora causă o apării 
în citata operă. 

C. D. Aricescu. 

 



  

CAPITOLU i. 

SIMPLrOMELE FURTUNEI. 

Pe la inceputulii lui lunii, anul salvărif 1818, se afla su- 
perioră (starică) la monăstirea X..., maica Minodora; aris- 
tocrată prin sânge şi prin educaţiune, cuvi6sa Minodora cra 
tipulti fariscismului căllugărescii. Esteriorulii scit modestii şi 
limbagiuli set miorlăitii ascundeait unii suffletit orgoliosii, 
creatii a domina pe cet slabi şa subjuga po cci tari; ascun- 

dea uă inimă plină de passiuni viulinți şi ardinţi; ascundea în 

fine unii res rvosiii nesecatii de applicări bestiale. 

Maica, Minodora, ca de 40 de ant, cra în movăstirea 
X.... unit suveranii despotii, avind gendarmeria sa, consiliulii 
de ministrii, policia sceretă, curtisanii săi, confidenta, sa, buf- 

fonulit sii, confessorulii scii, suă orchestră compleită de di- 
lettante; apoi venca ut turmă de sclaw, condusă că vargă 
de feri poleită cu aurii; în fine, avea şi bastillia sa: fiind că 
unii despotii fâră închisori este pisica, fără gheare, este lupulii 

fără dinți. 
Agenţii sci esecutori se compuncaii din duos cuvidse, de 

rassă maghiară, Cuă forcă creulână, anume maica Melania şi 
maica Maximina, cu ajutorulii cărora superioră pedepsia pe 

culpabilf; consiliul de ministrii se compunea de trei cuvi6se, 
ca dela 40-55 de ani, şanume maica Elisavetta, econ6mă, 
maaica Pelagia, proin-starică, şi maica Maximina, vară cu supe- 

rira, câte trelle devotate superiorei; cel pugin duoă din elle 
erati devotate în aparincă, maica Elisavetta şi maica Pelagia, 
aspirând amândouă la tronulit Despotului, pe care îlli 

săpa pe subt ascuns; poliţia secretă cra compusă de ducă 
surori, anume sora Epraxia şi sora Domnica, cari în appa- 

rincă -treceaii de oropsite, spre a se putea însinua maj bine 

în secretele maicelor şi surorilor bănuite ca rebelle, ca intri- 
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gante, ca libertine; curtisanil erati duct căllugărice, ipocrite 
ca superiora, Eudohia şi Salomia; confidenta, sait intima su- - 
peridrei era uă cuvi6să anume Marta; buffonulii sei era uă 
soră anume Epifania, dotată cu mult spirit umoristicii, confesso- 
vulii sei era uni căllugări dela uă mănăstire vecină de cu- 
vioşi, anume Mitrofanii, bărbatii verde, de şi de 50 de ani, mai 
vigurosii însă decât uni june de duot-deci de ani; acestii fe- 
ricită Mitrofan, amantuli ascunsi allii cuviosel superiore, 
mânca, bunulii mănăstirii, nefiind cu tâte acestea fidel supe- 
riorel, care însă îl adora, cu t6te înfidelitățile sâlle, lăcomia în a- 
moră fiind uă cestiune de temperamentii, musica se compunea de 
şepte cântărece, din cari duoă surori ca tenore, ducă fete ca 
alto, și trei fete ca soprano; aceste cântărege o desmierdaii 
cu cântecele lor bisericeşci, şi câte odată şi mireneşci, în ca- 
dulii din urmă, superiora asculta cântecile lumesci ascunsă 
întuă cameră vecină; în fine bastillia sai închis6rea acestui 
Despbtă feminini era ună beciii întunecosii sub campanatoriii 
(clopotnică), alle căruia chei monstre le păstra însăși supe- 
„viora ; acolo închidea ea pe supușii set rebelly, sati pe cel ceşi 
permitteaii a imita, scandalurile Despotului lor. 

In momentulit când începe istoria, nâstră, Superiora se 
“afla la masă, la lumina lamper; era, încongiurată de confes- 

sorii, de vara-sa şi de confidentă, și servită de intimi şi 
servi ;: ea satisfăcea de o dată suffetulii prin fermeculii 
musicei, inima prin vederea amantului, pintecele prin mâncări 
şi băuturi allese. Când musica încetta, începea, rolul buffo- 
nului, care, prin rissetele ce provoca, înlesnia, digestiunea al- 
limentelor grelle și inflammabile. 

In mijloculă espansiunei. inimej, esaltată de vinii, de 
„musică şi de amorii, se audi clopotulii portăressei care anunță 
venirea unul oaspete. 

„Maică Melanio, dute de vedi cine întrerumpe liniștea 
sântului locaşii la acestă oră înaintată a nopţii? ordonă su- 
periora unia din gendannii sei. 

Maica Melania eşi ; peste duoă minute intră repede, a- 
nunțând venirea prea Sînţitului axchiereii Meletie, patronulii 
ex-officio allii mănăstirii X....



        

Toţi în: Mănăstire fură în piciâre. Superiora, în- 
soţită de confessorii şi de cortegiulii sei, cobori scara întru 
întâmpinarea Păstorului, în sgomotulii campanelor ce urlaii 

(clopotele) şallii musicei care întona imnulii în usi la ase- 
menea împrejurăui ; iar la lumina felinarelor, p'ântre ducă 
şiruri de cuviţse, de surori şi de fete, dela ctatea de 7 ani 
pînă la şepte-deci, fericitulii păstorii înainta, măreiu ca unii 

sultanii în haremulii seă; se înghesuia totă sufflarea mona- 
hică a sărata prea sînţita dreptă a prea sinţitului arhierei, 
care făcea să ploi benedicţiunea sa arhierâscă peste cei juni 
ca și peste cei bătreni, peste cet frumoşi ca şi peste cel urîţă, 

peste cel frageţi ca şi peste cet ofiliţi, după cum Creatoruli re- 
varsă pl6ea, căldura şi lumina peste tâte ființele, fără deose- 

bire de sexu şi de religie. Ochii păstorului însă se opriaii de 
preferinqă asupra cellor innocenți, urmând şi întiacâsta e- 
semplulii Salvatorului Hristos, care încuragea pe copil Is- 

vaeliţilor a veni împrejurulii seii ca să'1 binecuvintese; deo- 

sebirea între Vlădica Hristosii și Vlădica Meletie era că acella, 
promittea copiilor din Iudeea imperiulit dreptăţii galii fră- 
ției, pe când acesta promittea copillelor din mănăştirea X... . 
imperiulii fav6relor arhicreşci, la care inima vanitsă a unei 
femei nu pste fi indifferentă. 

In acestii saltanată turcescă, ca, s6 mt esprimii în limba, 

pittovescă a Orientalilor, prea sînţitulii nostru archiereii intră 

în salla de priimire, pe care credu de prisosii a o mal des- 
crie, având a descrie fisiculi şi moralulii păstorului. 

Arhiereulii Meletie era în felul seii ceea ce era în felul 

ei superiora Minodora: unii Despotii sacerdotalii în t6tă pu- 
terea cuvântului; era corpulentit şi vigurosii, era sfemeatii şi 

luzuriosii; faca luă uă rodie, ochii galeşi şi plini de voluptate, 
vorba dulce, şi forte affabilii şi amabilii cu toți, mai alles cu 

tâte; surisuli era etern pe busele sâlle de coralliii, iar din gura 

sa cădea numai consiliuri părintesci, din care causă avea uă 

numerâsă clientelă, fiind confessorulii par excellence all da- 
melor aristocrate. In faca lumii era modelulii tuturor virtu- 
ților evangelice; pe subt ascunsit însă era idolatru, căci pre- 

sinta des offrande zeilor cellor mai influinți din mitologie: 

 



   

    

ast-fel, elli adora şi pe. Bacus, deulii vinului, şi pe Jupiter, 
deulii forger Şallii  violincei, şi pe Ceres, deea griului, şi pe 
Venera, (şi mal alles pe densa) deiţa frumuseţei, a voluptăţii 
şa cochettăriei; şi ca semnii de adoraţie allii Veneref, micul 
angelii incrustatit pe mânerulii de aurii allii toiagului sei 
păstorescii, avea forma lui Cupidonii, fiulii favoritii ali Afro- 
ditei, şi fructulii amorului incestiosii allit Veneret cu Apollon, 
deulit poesiel şi ali armonică, Venera fiind, cum se ştie, sogia 
legitimă, (din ordinulă lui Joie) all monstraosului Vulcanii, 
deulii ce făura lanţuni de sclavie pentru bieţii muritori idolatrii. 

Muiatii în mătăssării grele, şi înfâşuratii în Dlane rare, 
învirtea nişte mătănii lungi de chihlibară, cu bobulii cât oulit 
de porumbică ; barba! căruntă, învâltă și fâcuta râtă pe unii 
peptii pe care se vedea uă cruce de diamante, '! da unii acru 

de Paşă; resturnatii întrunit fotolliit de catifea rosă, şi în- 
congiuratii de cortegiulii scii propriii, şi de cortegiulii supe- 
riorei, fericituli nostru păstorii semna în adevăr unui Sul- 
tanti în haremulit sci, j 

La unit semnii allii superiorel, tote cuviâsete, surorile şi 
fetele făcură mătanie ca unui Sântii, şi! sărutară prea sîuţita 
drâptă, cerând binecuvântarea arhierâscă, pe care cvlaviosulii 

Vlădică o dette din tâtă inima, respundent cellor innocente 
cu unii surrisii părintescii, şi cellor frumose cu uă strângere 
de mână affectudsă . | 

In timpulii acesta, uă masă archierâscă cra improvisată ; 

prea sinţituli păstorii trecu în salla de: mâncare, insoţitii de 
adjutanții sei arhierosci, şi de prea cuvi6sa Minodora, care 
era însoţită şi Cuvioşia Sa de damele sâlle de onnre, fericite a 
putea servi pe prea sințitulii, spre a putea căpăta benedic- 
țiunea care duce drept în Raiuli fericiţilor.. 

Fiind qi de postii, se înțellege că pe masă nu putea 
figura decât pesce strein, pesce prâsptt, icre moi, caracatică 
etc. înecate în olliii Şi lămâi; bucate cari, dinpreună cu vi- 
nun vechi de Odobesci Şi Drăgăşani, vechi dela 5 .pină la 15 
ani, întăresc sistemul mer 08, făcând pe omii a lupta cu nevoile, 
cu grijile şi cu ispitele, vale învinge pe deplin.



    - “Dupa masă: “Viăaica trecu iar în salla de priimire, Tuând 

cafâoa din preună cu  abatessa. 
— Ce vă adduce, prea sinţite stăpene, pe la noi, la ase- 

menea oră neobicinuiti? întrebă cu sfială superiora. 
-- Fi! maică! oftă pastorul, sorbină din cafea odată şi 

de irei ori dintr'un ciubuc lung de iasomie, cu imomea de 
chihlibar Guă val6re mare. O să avem şi pe la noi zavera, ca 
în alte părți! | 

— Maica Domnului! ... Suntem perduți! esclamă supe- 

riora, făcând de trei ori seinnulii cruce, Dar cum? Ce fel? 

- Stăpânirea ce face? M. S. Vodă nu ia măsuri, cum a luat 
Măria Sa Vodă din Moldovă, să surghiunâscă pe Zavragil? 

— Vodă Bibescu nu este Vodă Sturza! Şapor... Dum- 

nedeii să m ierte! "mie tâmă să nu fie aci câda Muscalului 
— Maica Domnului! Este cu putincă?!! - 

— Totul e cu putincăla Domni şi la Imperaţi! Dar ce e 

de îngrijat este că Zavergi! ati încercat să împusce adi dimi- 
nâcă pe Măria Sa Vodă. 

— Dâmne apără şi pădesce! esclamă maica Minodora, în- 
chinânduse mereii. 

— A scăpat bictul Vodă ca prin urechile acului. 
— Şi ce e de făcut? Not numai putem sta în ţerră, 
— Negreşit; şi daceea am venit să” spuiit casă te gă- 

tesci să pleci în Braşov, unde mt duc şi eii. 
— Maica Domnului! Ce mai veni pe biata țârrăl! 
— Să lăsăm țerra în voea Domnului, că ce o fi scris 

de sus în frunte îi e pus. 
— Maică fecidră! apărăne şi ne pădesce, pe noi păcătoşi 

— Gătestete în nâptea acâstă; strânge tot ce aă; și 
mâine, pe drum! Toţi boierii simandicoşi aih sters'o de mult 

la sănătâsă, sub pricinuire de holeră. Fii voiii pleca de di- . 

minâcă ; Sinţia ta vei pleca peste dout ore, dicând că te duci 

peste Olt la uă rudă a Sînţiei teile; lasă în locu-ţi pe cea 
mai credinci6să şi vreduică; să ne întâlnim la Câmpina, unde 
te aşteptii.... 

„Acum 5 duc să mă odinesci, fiind că sunt obbositii. 

Arată'mi camera mea de culcatii.' | 

     



      

, E. 

Maica Minodora conduss6 pe Vlădica, în camera. de cul- 

care, unde evlaviosul pastor, esaltat de vin şi de amor, uită 

Zavera în bragele evlavi6sel superiore . . . . 
Aduoaţi căllătoriait împreună, la uă distancă dre care, 

spre drumul Braşovului, la adăpost de on ce eventualitate. 

CAPITOLU II. 

SOARELE” LIBERTAȚIĂ ŞI SOARELE AMORULUI. 

Maica, Minodora, plecând, încredință toiagulii păstorescii 

maicei Marta, confidenta sa, având grijă a libera della închi- 

sâre duoă maici culpabile, şa împărţi bani pe la celle colţate, 
recomandând locoţiitOrei sâlle a se purta, cu blândece şi lar- 
gecă cu tâte, spre a nu le împinge la revoltă, timpuli fiind 

criticii. Abia plecă, şi econâma mănăstirii, maica Lisaveta, începu 
prin intrizi şi bani a prepara tărrâmulii spre a lua loculii su- 

peri6rei, la începutii lucrând pe subt ascunsii, ca Sobolii, iar 

după 11 luniii pe facă, la lumina s6relui. 
Maica Marta, superioră ad-interim, avea, de amică intimă 

pe sora Agapia, care, prin caracterulii seii blândii, moravu- 
rile s6lle oneste, manierele sâlle plăcute, ştiuse inspira affec- 

tie şi stimă tuturor; superiora Minodora o affecţiona cu de- 

osebire: căci confidenta abatessej, soră de cruce cu sora Aga- 
pia, o deseria în ochii superiorei ca pe singura femcee din 

monastire blândă, supusă, onestă, departe de ori-ce intrigă, 
şi cu totulii ataşată superiorel. 

Acestei amice intime, locoţiitârea de superioră în des- 

__coperise secretele abatessei, loculiăi unde să trăsese, şi celle ce 
„aveail să se întâmple curând în România. 

Sora Agapia din parte” i citi uă epistolă ce o priimise, 

„cu uă di înainte, dela fidanțatulii ej, care "i anunţa că peste 
câte-va dille revoluțiunea, va isbucni la Islazii, şi apoi în Bu- 
curesci; şi "1 promittea că, chiar în dioa învierii poporului, 

va veni să o smulgă din mănăstire, silind pe tata seii a con- 
simţi la mărătişulii fiicei sâlle cu densulii. 

 



  

. Sora Agapia "i respunsesse, prin trimisul din partea a- 

mantului, că întălnirea lor să fie la cutare locii din dumbrava 

de I6ngă mănăstire, spre a nu fi vădutii- de căllugărice, pen- 
tru cuvinte ce i le va comuniea verbal la întrevederea lor. 

In fine, revoluţ unea isbucni în Bucuresci, la 11 luniit; 

capi mişcării chiemaii la libertate pe toți cer în sufierincă, 
şi la frăţie pe toți cel învrăjbiți prin Regulamentulit impusii 

de Ruși; proclamaţiunea, făcută în numele poporului, vestia 
libertate tuturor classelor societâţii; ea fu ca uă schinteie e- 
lectrică pentru toți; prin urmare şi pentru acelle infortunate 
fiince cari trăiaii în lanțurile prejudiciilor monahale. 

Precum la căldura bine-făcătore a s6relui de primăvară, 
insectele amorţite, asficsiate de gerulii iernei, începi a sbirnii, 
şi passerile a ciripi pe crăcile înverdite, şi t6te fiincele vii, 
eşind din găurele lor, se desmorţescii la sre, şi sappropie 

pentru â procrea, urmând orbeşce legii Naturei: ast-fel mai- 
cele din mănăstirea X..., ținute pînă atunci sub jugulit des- 

poticii allii superidrei Minodora, unele maltratate, altele tor- 
turate, scutturară în fine lanqulii sclaviei, încurageate de E- 

conGma şi de 6speţii ce începură a frecuenta fără pudâre disa 
mănăstire, şi din cară mulţi eraii în intrige amorâse cu celle 
june şi frumâse. 

Aduoadi după proclamarea Revoluţiunii în Bucuresci, 
curtea mănăstirii se umplu de trăsuri şi de cat, aducând 6s- 
peță de ambele secse, cei mai mulţi jun, toți cu cocarde tri- 
colore ; proclamaţiunea, Revoluţiunit. fu citită în tinda Bise- 
ricei; strigăte de bucurie şaplaude de fericire făcură se re- 
sune pâdurea vecină, unde fie-care maică saii soră rătăcia cu 

„câte un june, ce trecea drept frate, vării sati amicii, 

Locoţiitârea de superioră nu cutedă a le face nică uă 
observaţiune, temându-se a nu fi maltratată, din causa simpa- 
tiei sâlle pentru abatessa, ce era nesuferită la tâte, afară de 
acellea pe care le avea în d'apprâpe îngrijire. 

A treadi, tote căllugăricele şi surorile, unele esaltate 

de entusiasmul libertăţii, altele montate de intrigele Econ6mei, 
altele revoltate de tirannia superiorei, se addunară în consi- 
liii, formând Soborul, cum se dice; elle pronunţară cu mare 

13 

 



      

maioritate căderea maicei Minodorel, şi i înlocuirea ek cu: “maică 

Econ6ma, ca superioră. 

Uă maică, carc sufferisse mai mult de la fosta “superior, 

inu un discurs de oceasiune, ce cra comentariul art. 10 dia 

Proclamaţiune. 

„Acest articol, disse oratorul improvisat, vorbeşce despre 

allegerea dregătorilor de către cetățeni; dreptuli ce are poporul 

întregii a allege pe Domnul ţăerei, acelli dreptii urmâsă ali 

avea fie care judegii, fie care plasă, fie care comună, prin 

urmare fie cate chinovie, de şi allege pe cârmuitorii lor; fiind 

că fâră cârmă, vasul se încă, 
— Aşa este! strigară în chorii tâte maicele şi surorile. 

— Dreptulii de allegere a trecut dela preoţi la mireni; 

fiind că, după pilda Sinţilor Apostoli, toți dregătorii Bisericei, 

dela Diaconă pînă la Vlădica, eraii alloşi de Soborii. . 
— Aşa este! repetă auditoriul ellectrisatit; 
—- După esemplu allegerii allegătorilor Bisericei, Înce- 

pură a se allege şi dregătorii mireui, dela Vodă pînă la Pir- 

călabii; ei eraii alleşi numai pe câte unii anii; daca se purtaii 

bine, erai alleşi din nuoii. 
.— Prea bine vorbesce maica Sofronia! respunse uă voce 

din 2dunare. Trăâscă libertatea! 

— Aşa dar, şi noi, maicele şi surorile acestei chinoviă, 

nemai fiind mulţumite cu văstaria maicei Minodora, cate ne-a 

păstorit cu toiagii de ferit . 
— Aşa este! Aşa este! Jos Minodora! strigară mai 

multe voce. 

— Bu sunt de părere a allege pe maica Elisaveta, eco- 

noma nSstră.“ 
Unele approbară, altele protestară; erai duoă partide, 

“una care voia de superioră pe econâma, altele pe fosta supe- 

vioră, pe care o depărtasse arhiereulii Meletie cu forca, fără 

motivit seriosi, pentru ca să o înlocutscă cu maica Minodo- 

ra, favorita arhicreului. 
Oratorulii propusse a se forma două grupe; şi nume- 

rânduse persânele din fiecare grupă, econâma avu mare ma- 

ioritate. 
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- Atubci inaica Elisaveta fu ridicată pe bracele allegăto- 
rilor ; şi în strigări de vrednică este! intrară tâte în Bi- 
serică, unde se făcu ceremonia în usti la assemenea împrejurări. 

Nuoa Superioră, luând cârma, numi altii consilii, alţi 

dregători, alţi confulenţă; și fiind că ţârra să afla în libertate 
complettă, lăsă şi ca libertate deplină tuturor supușilor sei, 
remâind în vig6re numai regulele privitâre la rugăciuni şi la 

alte deprinderi chinoviale, ce nu jieneaii libertatea individuală, 

astfel trei luni întregi fericitele maică şi suroni din monăstirea 
X .... putură dice că ati trăit în Republică: căci cuvi6- 
sele puteai face totii ce le plăcea, fără a se scandalisa uici 
bătrânele, nică superioră, nici societatea, coprinsă de figurile 
libertăţii absolute, ce o făcea indulgentă şi indifferentă. 

Sora, Agapia nu participasse la alegerea superiorei celei 

nucă, prefăcându-se că este ammalată, atât pentru amiciţia 

către confidenta foster abatesso, cum şi pentru antipatia ce 
avea către nuoa superioră; cu tote acestea, fiind-că tote o 

iubiaii, nimeni nu 0 bănuia; şi conservă afecţia și încrederea 
tuturora. 

Ia 14 luni, Sora Agapia priimi visita amantului sei; 

ei se întâlniră. în putea cea mai dâsă a dumbrăvei. 

-— Ei bine! Angelica mea! Ce gând at? Si pentru ce 

ânchă acestii misterii? 

— “Ascultă, Iaucule. "Mi al scrisii că, profitând de e- 

saltația spiritelor în acestă epocă de friguri revoluţionare, vei 
forța pe tată-meii a consimţi la însoţirea n6stră, Ei: bine ! 
Acesta, n'0 priimeseii. Ori cât de nedrept a fost tată-meii re- 
fusândwmi mâna ta, cit nu potii uita că e părintele meii, că 
i datoresii prin urmare respectulii cuvevitii unui părinte. Des- 

tul de mâhnitii este cllii stând eii departe de densulii, game- 
nințendu'lii că mă căllugărescii; pină în fine nu îmi va re- 

fusa mâna sa. Prin consângeni şi unici, cit lucroţii pentru 

ali determina săși dea consimțimântul. Daca întradevăr mă 
-iubesci, trebue se nu m& mâhnesci; să asceptăm ca timpuli, 
despărţirea mea de tata şi amicii nostrii s& facă ceea ce do- 
rim. ME cunosci cât sunt de hotărită; a lucra contra do-
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rincei melle este a dovedi că m'am: înşellat în. allegerea ce 

am făcut. - 

— Prea, bine! Voiii mai aştepta, daca o voesci; cu tâte 

că am putea trăi numai cu mijlâcele melle proprii. 

— Cu nici unii preci, fără binecuvintarea părintelui mei. 

— Şi chiar daca acâstă binecuvintare sar prelungi dece 

ani Waci înainte ? 
— Chiar atunci, 

— Dar ce fel de amorii este amorulă D-le? întrebă el 

cu supărare. 
— Amoruli angelilor, nu allii bestiilor, i respunse a- 

manta p'acellaşii toni. 
— Dar omulii nu este angelii; este unii amestici din 

spiritii şi materie. 
-— Spiritul trebue să domine materia. 

— Este uşor în teorie, dar fârte anevoe în aplicare. 

— Cine vrea pâte. 
— Bărbatulii differă de femee. 
— AY dreptate! Cici femeea iubesce cu inima, şi băr- 

batul iubesce cu capulii saii cu simțurile .... 

— Ce vrei să did? 
— Voiii să dicii că femeea e superioră bărbatului în 

amorii, fiind capabilă de sacrificii pe care rari bărbaţi le pot 

face; şi eii credeamii că esci din numeruli acellor bărbaţi 
rară, ce facii escepţiune la regula generală.“ 

Amantulii începu a se primbla pe gândui, supăratii. 
„Cât esci de nedreptii! Ce pugin precuesci tu pe Angelica, 

ta! continuă ea, Cuă voce dulce, spre a slăbi effectulii im- 

putărilor ce făcusse. La sacrificiulii mei d'a mă despărţi de 
părintele mei, şi d'a mă închide într'uă mănăstire, ce e unii fur- 

nicarii de intrige de tot feluli, şi acâsta numai ca s6 potii 
ajunge mai iute ţinta dorită, tu respundi ast-fel la amorului 

mei? Cât aşi fi de nefericită când ar fi să pierdii şacâstă 
ultimă illusiune! 

Amantul, mişcatii d'aceste cuvinte, cădu la genuchii fe- 

meit ce adora, şi sărutândui mâinele "î ceru iertare, cu la- 

cremile în ochi.
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— Te ierti, fiind că te iubesci. 
Si ca dovadă, ea depusse uă sărutare pe fruntea, amantului. 
— Cel pugin dă'mi voie Angelica mea, a te vedea 

mal des. | 
— De ducă ori pe septămână, în acesti locii şi la a- 

cestă oră, 

— Și pentru ce nu în mănăstire? 
— Fiind că nu voesci st fii cunoscutii de nimeni din 

mănăstire, 

— Şi pentru ce? 
— Eată pentru ce. Pentru că Revoluţiunea nu va, putea dura 

în urma căderii Revoluţiunii din Franca; Ruşii vor intra în ţ6ră; 
toți cel ca tine vor fi persecutați, închişi, pote esilaţi. 
Daca pînă atunci tată-mei nu se va, îmbiindi, al putea afla unii 
asilii în mănăstire, strevestitii; nu trebue dar a fi cunoscutii 
de nimeni aick..., 

— Escă sublimă, Angelica mea! Şi suntit mândru de a 
moruli tei! 

— Să be despărţim, Iancule! 
— Adio, angelulii mei! 
— Nu uita ami trimite diarele celle mai interesante, 

spre a mă distra şi eii în monotonia singurătăţii. 
— Ţi le voiii adduce însumi, angelulă mei. 
Se despărţiră, plângând amânduoi ca duor copil. 
Inturnându se melancolică la mănăstire, Sora, Agapia 

dicea oftând : | 
„Ce fericiți sunt bărbaţii! Câte distracțiuni aii eX în so- 

cietate, care "1 facii a uita, cel pugin dioa, şi mai alles în a- 
semenea, timpi, obiectulă amorului lor; dar noi, femeile, sun- 
tem florile legate de pământ prin rădăcinele lor! Bărbaţii 
sunt fluttuii!“ 

Şi cugetând ast-fel, se retăci în dumbravă, începu a cul- 
lege fiori pentru dilectul sei, şa forma buchette pentru ellii ; 
apoi se aşedă subt unii arbore, şi improvisă uă poesie dictată 
damorul Jui Ionellii. . 

Agapia avea spiritulii cultivatii; avea încă talentulii 
musicej şallii poesiei;, şaceste belle arte o despăgubiaii de mo- 

2
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notonia, viecet chinoviale şi de dorulii lut Ionellă, cum numia 

ea, pe amantulii că, în momentele de melancolie. 

Uni fluture aşedatii p'uă flore îi inspiră următorea 

poesie. 

Flutturele şi firea. 

Flutturele, 

Impinsii de vânturi grelle 

Spre voi, o floricelle, 

Repaosii n'aflu eii; 
Te rog, fl6re, mă lasă 

Pe busa'ţi voluptosă 

Să gusti! amorul tei. 

Florea. 

De şi a ta solie 
E nestatornicie, 
Îmi placă-allii teii amorii. 
Pe sânuli meii de miere 

Să gusti dulcea plăcere, 

Te lasă tu din sborii. 

Apoi oftă, şi gisse lăcrâmand: 

„Când ar şti ellii câtii îl iubeseii! Şi cât sufterit eii 

când îl vădit pe eli safterindi! Nu! Barbaţii nu sunt ca- 

pabili Wasemenea, sacrificii, cati sâmănă cu flaccăra ce con- 

sumă oliuli! Dar fericirea e fiiea, durerii! 

 CAPITOLU III. 

PERDEPSA CRIMEI. 

Sora Agapia, se înturmnă în chilia sa după appusulii s6- 

relui; ea retăcisse multe ore prin dumbravă şi pe câmpii, sin- 

gură cu dorulii seii, făcend poesii şi visuri de fericire. 

Abia sosisse în chilie, unde repaosă de ostenâlă şi de 

emoţiuni, când uă soră intră veprde.
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— Soto Agapie! dice sora Evloghia, gâfâind, te cautii 
prin totii locul. ... 

— Ce este? întrebă sora Agapia cu mirare, 
— More sora Evghenia, respunse aceea plângănd. 
— Ce-a păţiti? 
— Vel afla acolo... grăbesce... 'mi e tâmăcă n'0 s'o 

apucăm cu viacă, 

Şi plâcă înainte; sora Agapia o urmâsă în fugă. 
Sosind în chilia sorei Evgheniel, găsi p'acesta în ago- 

nia morţii, culcată în aşternutii. 
— Morii, sora mea! dise plângând infortunata.; şi săru- 

tândii mâna amicei sâile, o strânse astfel încât Agapia sc6sse 
unit ţipeti de durere. 

— Of! iartă mă! sunt în durerile naşterii... Morii, 
Agapio! Scapă m&!.., Fieţi milă de mine!... 

Nefericita ţipa înfundată. 
— Dumnedeule! disse sora Agapia, cu lăcrămile în 

ochi... Şi nu mă pricepii.... la asemenea lucrul... Să, 
trimitem la maica Pahomia, care e femte suffletscă; ea, tre- 
bue să se pricâpă la moşitii. 

— Nu! Nimeni! Voiit s& morii în mâinele tâlle, Agapio. 
Ceaiti de muşegellii cald, untii de lemn Şi focii în sobă. 

Sora Evloghia, poșlujnica sufferindei, pregăti celle tre- 
buinci6se pentru moşitii. 

— Dumnedeule! dicea sora, Agapia uimită, învîrtin- 
duse în chilie fără rosti. 

— Nu pierde cumpătulii, Agapio... Of, ce dureri!... 
Ah! Miserabilulă!... Închide uşa... Stinge luminarea... 
Of1... Morit!... Aprinde candela... Vino încoa... 

Biata femee se svîvcolea în spasmuri, scârşnia din dinți, 
băga plapuma în gură a nu se audi ţipetele înnăbuşite; ge- 
mea înecată, ca boulii sub cuţitulii măceilarului; uă inimă de 
piatră S'ar fi muiati ca câră la vederea unor asemenea torturi. 

Servitârea addusse unti de lemn într'uă strachină. 
— Ce să facii? întrebă sora Agapia cui sublimă 

naivitate. 
2 *
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— Unge mâna drâptă în unt de lemnii, şi ajută să iasă 

puiulii de Năpârecă... 0f!... Dacă n'oiit muri.,., 

Timiditatea, Agapici, pudorea ci de vestală, sufferinca 
pătimaşei, acelli spectacolii straniii şi nuoit pentru dânsa, 0 
făcea, atăt, de stingace, încât stângăcia ei causa dureit infor- 
tunatei; Ivgheniea o învăţă să procdă cu attențiune, dar cu 
sigurancă, în acâstă delicată şi tot d'odată pericul6să operaţiune. 

Servitârea addusse câiul de muşecellii, din care pătimaşa 
sorhi de câte va oră. 

Peste trei ore de opintiri teribile, se audi unii ţipătu: 
mama era scăpată. 

Copilluli fu înfăşuratii întrunit cerşefă, şi băgatii în- 
tonă scurteică îmblănită, iar improvisata moşă i tăiă buriculit, 

. . . . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

— Of! disse lăuza încet... Am scăpat!.. Iţă mulţumescii, 

sora mea! 

Totulit era scăpatii, copilli şi mamă; dar copilluli nu 

putea, sta, în chilie. După miedulii nopţii, lăuza sili pe Aga- 
pia să plece, pretestând că este uşurată pe deplin. 

După plecarea Agapiei, mama, ceru să vadă copillulii ; Ia, 
vederea lui, ea scâsse unii ţipătii. 

Sora lvloghia alergă speriată. 
— Nu e nimic, gisse ea. Lasă copillulii aci; addu vinii 

cu zahari; şi vedi de trâba ta. 

Sora Ewloghia “trecu în cămăruca, ce servia de bucătărie. 
Mama remasse singură cu copillulii, care dormia. Era băiatii 

„Leitii tată, seii! disse ea, ofiând. Monstrii nu trebue să 
trăâscă... Negreşit, de va trăi, va face nenorocite atâtea, fi- 
inge slabe, cum u făcut şi ţată seii: ce se nasce din pisică 
şorecă mănâncă... .& 

Şi băgă mâna sub căpătâiii, de unde;scâsse uă scrisâre 
pe care începu s'o citâscă. D'odată încruntâscă sprincenele, 
scârşnesce din dinţi, lassă scris6rea, şi dice:
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„Ca să poti sugruma pe Monstru cell are, trebue să Sugrumii mat ântciă pe cellă mică.« 
Asemenea unci pantere care Sfâşie prada Sa, ca înăbuși copilluli subt uă perină de puf... Şaudi ună Sgemmătii surdă şi înnecată; apoi nu Se mai audi nimic... Copilluli cra mortii! 

Mama se6sse unti (ipătii de spaimă şi de romorsti. Sora Evloghia alergă iute Ia acestă țipătii.... Lăua . înnchunisse.,.. 
Sora Evlogia allergă spăimântată la sora Agapia, care adormisse îmbrăcată, Bătu în ușă, întăi încet, apoi tare, — Cine este? întrebă sora Agapia. — Li, sora Evloghia. 

Uşa se deschisse, 
— Ce este? 
— Te rogii, vino iute. ., 
— Ce e? 
— Copillulă a murit, și sora, Evghenia ride merci ..,, — Biata, femee! disse Agapia. Ce nenorocire! Plecară iute amenduoi. Cum intră în chilia lăudei, sora, Agapia se convinse pe deplin că era esaltată amica ei. Ea videa, şi vorbia de nuntă, de lăutari, de flori, de Nae, de tâte, fără şirii; apoi videa, ridea mereu. 

Sora Agapia Plângea. Sora, Evlogia plângea. Peste o jumătate de oră, sora Evlogia (lissc : — Ce facem cu copilluli? 
— Nu ştii! disse sora, Agapia oftând. 
— Nul putem ţine aci.... 
Apol, gândinduse Pugin, sora Eyloghia adăogă : „Sedi Dumnâta aci; ei mă întoreii îndată, Luă copilluli, şili ascunse sub rasă. 
— Unde'li duci ? într6bă Agapia curi6să, 
— Vel afla pe urmă, 

Si eşi repede pe ușă cu copillul sub Subţidră. În lipsa Evloghiei, sora Agapia se încercă a linişti pe 
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infortunată. Îndeşert! Îndreptându” căpătâiulii, ea dette peste 
nisce scrisori; le luă, le citi, şi înțelesse atunci tot secretulii. 

Eată, acelle scrisori. 

1848, Maiii 30, 
Nae, 

Ştiu toti; am aflat de unde vine răcâla, ta, indif- 
ferinca, ta, crudimea ta. "Tu iubeşcă pe alta, iubeşci pe 
Elisa A .... Ce am greșit de “maj dispreguit astfel? 
Nam făcut oare pentru tine celli mai mare sacrificiti ce 
uă femee pote face? Nu'ţi am păstrată credincă şi respectii? 
Nu m'am retrasii în acestă mănăstire, după doringa ta, 
încredinţându-mă că daci mal uşor putem a ne căsători? 
Refusatuţi-am eii oare ceva din capriciele tâlle? Pentru ce 
dar m'ai trădat? Pentru ce mai disprecuit? Și în ce e 
mai superioră decât mine femeea pe care m'ai schimbati? 
Oare saţiulii să fie causa acestui schimbii de gustii? AY 
promisii, ai jurat că o să mă scapi de tirannia unei mame 
vitrege, că o să mă faci consârta ta, îndată ce vei lua 
postulii la care aspiri. Postulii Pat luatit, eii te am as- 
cultat, nu'ţi am refusatii nimic; resplata unor astfel de 
sacrificii, care este? A mă desonora, a mă schimba pe 
alta, cu mult mai inferioră; în fine, a mă părăsi, însăr- 
cinată! Peste uă lună voii fi mamă. Ce devii eti în 
monăstire cu copillulii? Vino cel pucin să ne înțellegem 
în privinca locului unde trebue să mă uşuredii, şi în pri- 
vinga copillului unde trebue sălii dăm; fiind că nu voit 
să aibă sorta care audii că aii mai toți copii surorilor 
şi maicelor, pe cari nenorociri pâte c'alle melle le-ai 
silit a să îngropa de vii în aceste morminte cari se nu- 
mescii chinovii. Află, Nae, că, de nui veni; saii de nu 
vei zespunde cel pugin cum trebue să respundă unii 
părinte conştiinţiosii, să ştii că saii et mă ommoră, 
sai ommorii fructulii unui monstru, ca să numai facă şi 
ellii în lume nenorociţi ca mine. Nae, fie-ți milă de mine” 
Nae, fie-ţi cel pucin milă de copillulii tei! 

Eugenia P...... 

a
z
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Domnişdră, 

AY greşit adressa serisorei, pe care'ţi o înapoedlit. 

Nu te cunoscii. Am audit că eşci esaltată; epistola D-tale 
o dovedesce îndestul. 

Nae M.... 

Abia terminasse Agapia citirea acestor duot epistole, și 
Exvlo: hia intră în chilie. 

-— Copillulit? întrâbă Agapia curi6să. 
— Acolo unde dormit toți copii.... 
— Unde? 
— În helesteulti monăstiril. 
Agapia scâsse unii țipttii. 

CAPITOLU IV. 

VICTIMA RESBUNATA. 

La 16 lunii, Agapia se întâlni cu fidanţatul ti la lo- 

culii convenitit. Ea i narră celle întâmplate în chillia soref 
Evghenia; Ionellii fu atât de indignati: de conduita misera- 

bilului amanti allit infortunatei, încât hotări s'o resbune, cu 
ori-ce mijlocii. Agapia îlli încuragiă la acâstă faptă cavale- 
rescă;, îi rugă însă a nu se batte cu densulii în ducllii, 
fiind că nu merita aşi vărsa sângele pentru asemenea scelleratii. 

— Mortea nu e destul pentru asemenea miserabilii; tre- 

bue uă resbunare care să serve de esemplu cellor ca dânsul; 

sunt de părere a publica, epistola infortunatei şi respunsulii 
scelleratului, spre ali stigmatisa în publici. 

— Dar asemenea oameni, cari n'aii conştiincă, potii ei 

avea, amorii proprii? Nu, Angelico; uă altă resbunare medi- 
tesii, demnă d'asemenea miserabilă. 

— Care? 
— M6 voii esplica când va fia esecuta planul meii; 

te rogi, nu insista mai mult; îţi voii: comunica resultatulii peste 

puin, Dă'mi acelle scrisori ; ţi le voiit întârce după punerea
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în lucrare a planului ce meditesă; infortunata Evghenie va 
fi vesbunată. 

— Pâccată ca nu e cu mintea întrâgă, ca să se bucure 
și să'ţă mulţumâscă, 

— Nică nu sar bucura, nici nu "ml ar mulţumi, Ange- 
lico; din contra, m'ar blestema, 

— Dar te înşeli, Ionelli! Cum credi tu c'ar ma! pu- 
tea compătimi ea de nenorocirea unui monstru ? 

— Te prefaci a nu cunâsce inima, femeii! Daca ea nu 
şa resbunatii când a priimit acesti respunsă dispreţuitoriă, 
credi tu că sar bucura când ar fi vidut p'amantulii et în 
starea în care "li voiti adduce ci? 

— Dar atumcă ca nu ommora copillulă, care rechiema, 
trăsurele tatălui sei, 

— Dovadă că Ta iubiti, după părerea mea, pe mons- 
txulii acella, este că a înebunit îndată ce a vădut că a pier- 
dut singura consolaţiune a nenorocirii selle, acellii copillă alli 
căruia amorit putea înlocui amorulii părintelui sei. Ia spu- 
nemi, angelulă meii, tu, care mă iubeşci atât de mult, daca 
din fatalitate te-aşi trăda, ai fi tu în stare să mă ommori ? 

— Te-aşi dispregui. 
— Ieţellegii acesta; dar nu mai ommoni ; şi când rivala 

ta ax ridica pumnalulii asupra mea, ai sta-tu indifferințe ? 
— Nu ştii, respunse Angelica, suridend. 
— Eă bine! nu! Poetulii, care a, scrisii următ6rele ver- 

suri, cunoştea bine inima femeii, care dice, prin gura poe- 
tului: 

Avere, rangii, chiar cerulii, a mea şa umil stimă, 
Jertfitu-le-am pe tâte ; şi de mai e vruă crimă, 
Aşă face-o pentru tine, Şacum, uitată chiar !« 
Angelica, suspină, Şuă lacrimă streluci în ochii ey al- 

bastail. 
» Infortunata Evghenie era întruni parocsismi all 

nervelor, într'unii momentii de supremă durere, când a co- misii crima; odată comisă, mintea ci a sărit din Scaunulă 
seii, cum sare dopulii împinsă de gazulii şampaniei, cum sbOră glongulii împinsii de gazului silitrey combinată cu pu- 
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a
 

ci6sa. Şi ca să te încredințedi, voii face mal ântdiii ui în- 

cercare, 

— Ce încereaie ? 
— Indată ce înfortunata va fi în stare să umble, în- 

Ştiinţ6qă-mă; te vei afla cu dânsa şi cu confidenta, că în pă- 
durea vecină, la dioa hotărită. 

— Ce vrei st faci? 
— Uă încercare: votii să vedii daca amorulii i pote reda, 

vaţiunea. 
— Creqi tu acesta? 

— Să încercăm. Pînă atunci, îngrijeşce de densa. 

din parte'mi, voii: adduce aci pe scelleratulii, spre a face cu 

ellii încercarea, 

— Sunt curi6să a vedea acestii fenomenii; pînă atunci, 

trimite şi tu unii medicii de încredere ; infortunata. în starea în 

care să află, are mare nevoe de ajutorulit medicalii. 

Amanţii se îmbrățișară și se despărțiră. 
  

Trecu uă lună, în care timpit se potreeură multe lu- 

crui stranii, și în Bucurescă şi în mănăstirea X.... 
In Ducuresci, în câte va ore, la 19 Iuniii, guvernulii 

revoluționarii fu arestatii de Solomon, după ordinulit Odobes- 
cului, acesta întrodusă în guvernii de Rosetti şi Brătianu, 

pentru a, se debarassa de Eliade și de Tell; şi poporulă li- 
bera, pe liberatorii sei. Revoluţiunea, vergină la 9 și 11 Iu- 
niii, fu pătată de sânge la 19 Iuniii. 

Guvesnulii, care nu putu fi uccisit cu ferulii la 19 Iu- 

niii, fu uccisii cu ridicolulii la 29 Lunii, tot prin intrigele ce- 
lor duoi ambiţioși — invidioşi; şi pe când membrii guver- 
nului, fugind la munţi, ca nişce copii speriaţi de Joimarică, 
eraii arestaţi la 'Tirgoviste, Căimacămia 'de 24 ore a lui Bă- 
l6nu şi Herescu era restumată tot prin manoperile lui Ro- 
setti şi Brătianu, acella însoțind pe Filiade în fugă, acesta 

remâind în capitală ca să restârne Căimăcămia, spre a de- 

veni idolulii poporului. 
Venim la Mănăstirea X .... În aceeaşi di de 29 lunii, 

când Căimăcămia terrorisa capitala cu biciuli lui Căpitanii
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Costache, care să laudă că'lă va îmbrăca în pielle de Română, 

în mănăstirea .. .... maica, Marta, locoţiitrea legală de su- 
perioră, ajutată de căllugăriţele remase fidele superiorei Mi- 
nodora, şi de confesorulii Mitrofanii cu viuă ciţi-va călugări 
reacţionari, lega şi închidea pe Maica Elisaveta, superiora 

improvisată de maicele rebelle, Cimpreună cu capii rebeliu- 

nii, luând cârma păstorici. 

A duoadi, la 30 Iuniii, pe când poporulii Capitalei, re- 

sculatii de Firfiricu, resturna Caimăcamia, şi spărgea fere- 
stele Heră&scului, căllugăriqele rebelle, avind în frunte pe maica 
Sofronia, capuli resoltantelor, și cîţt-va căllugări, amanți 
ai acestora, resturnait căimăcămia maicei Marta, spărgea fe- 

restrele chillici sâlle, şi o căutaii so închiţă; ea însă, prin- 
dend de veste, fugisse strevestită ; şi însoţită de confidenta sa, 

hotări să visitese unele schitturi şi mănăstiri de maici din Ro- 
mânia, pînă va trece furtuna revoluționară, 

Rebellele veinstallaii în scaunulii păstorescii pe maica 

Elisabetta, allâsă de elle cu maioritate de voturi la 13 Luniii. 

Astfel Mânăstirea X ...., în timpul cellor trei luni de 
Revoluţiune, fu imaginea fidelă a cellor ce se petreceaii în 
Bucuresci. 

Când Suleiman Paşa veni în Bucuresci la August ca să 
înființese Locotenenca domnâscă, în basa Regulamentului orga- 
nici, unii arhierei, trimisi de Mitropolitulii, se presinta în 

Mănăstirea X.... ca să înființese ordinea legală; dar rebel- 
ele, fiind în maiositate, şi la cârma ţăreel fiind tot capii Re- 
voluţiunii, tot. maica Elisabetta fu reallesă de superioră cu uă 
mare majoritate de voturi. 

În fine, ia 13 Septembrie, când Fuad-Paşa şi Diuhamel 

înfiinţară guverulii regulamentarii, archiereulii Meletie reîn- 

stallă şi elit pe superiora Minodora; guvernulii revoluționarii fugi 

peste granică, maica Elisavetta şi maica Sofronie fugiră şi elle 

la uă mănăstire de peste Milcovii. 

Dar să nu anticipăm asupra evenimentelor, şi să venim 
la, chestiune. 

Sora Evghenia părăsise patulii de lăudie; în tote dillele
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sora Agapia, însoţită do sora Evloghia, se primbla cu esaltata 

prin Dumbrava de lingă Monastire. 
Dioa de 15 Iuliii fu fixată de Ionel pentru încercarea 

ce voia să facă cu esaltata. Jonelii se împrietenisse cu Nae 
M.... amăgitorulii Evghenici; şi devenisseră nedespărțiți ; Nae 
nu părăsia unii minutit pe Ionelii, 

În dioa de 15 Iuliii, Ionelit propusse lui Nae uă par- 

tidă de vinătore în pădurea de lingă Monăstirea X..; Ionel, 
înţellesii cu Agapia, fabrică uă epistolă în care acesta anunca, 
acelluia că infortunata, sora Evghenie mwmisse din facere, din 
preună cu copillulii, După uă oră duni simulacru de vină- 
târe în pădure, detteră peste Evghenia, Agapia şi Evdochia, 
cară şedeaii jos punii covorii; Evdochia cânta, Evghenia sta, 
ca uă statuă de marmură, nesimţitâre la tot ce o încongiura; 
Agapia sta tristă şi pe gânduri. 

La acestă appariţiune, Nae remâue îmmărmuritii, şi 
cade puşea din mână. 

— Este oare uă apparițiune? esclamă Nae la vederea 
fostei seile amante. 

— Nu, i respunse lonelii. Este ea, care trăiesce, dar 
care e nebună din causa ta. 

— Din causa mea? 
— Negreşit ... Din causa acestui billet, disse Ionelii, 

arătându” biletul ce lam reprodusit în capitolulii precedent, 
— Inţellegit totulti! murmură Nae, confusiatii. 
— Daca înţellegi, trebue să reparegi acâstă crimă, fiind 

că e uă crimă ceea ce ai făcut tu. 

— Si cum? întrebă criminalul confusiatii. 
— Să te silesci a'i reda, judecata prin amorii; casă se 

pâtă consola cu dânsa de pierderea, copilului. 

— Copilluli e mort?!! 
— Mostiul 

— Aşa dar acâstă scenă a fost plăsmuită? 
— Negreşit; trebue a repara reulii făcutii. Fii adi om, 

după ce ai fostii iei monstru. La lucru! Să încercăm! “Amo- 
rul e unii Dumnedeii, care pâte totulii. Sedi lingă dinsa, şi 
vorbesce'i de amorii.



In timpulii acesta, infortunata privia lung pe amăgito- 
vulit ci, şi suridea : i lipsia cu totulit memoria. 

Nae se appropie de Exghenia, şedu jos lingă densa, o luă 
de mănă, se uită în ochii ej, şi începu ai vorbi: 

— Rugenio, mt cunosci ? 

— Nu, 

— Năică!!! 
— Năică! 

— Soră Evghenie, disse sora Evloghia, este Năică ali 
D tale. 

— Năică al mei!!! 
— Care te iubesce.,.. 
—- Care mă iubesce!!! 
— Si a venit să se cunune cu Deta. 
— Să se cunune cu mine?!!.. Ha! ba! ha! Fără lău- 

tari? Ha! ha! ha! 

Scelleratulii părea unit condamnatii la picidrele ghilo- 
tine .... Ă 

Infortunata, ai căria ochi semănat cu ducă sticle, nu 
făcea decâtii să repete maşinalmente vorbele amantului. 

Acestă scenă ţinu uă semi oră; nici uă schimbare în 
organismulii mintal allii infortunatei.  Amoruli nu putea 
nimici! 

Şedură în pădure pînă înnoptă ; atunci Ionellu propusse 
amăgitorului a însoți în chillia că pe victima crudimei sâlle, 
ca acolo să mai facă uă ultimă încercare. Nae priimi, şi intrară 
cu toți n6ptea în chillia Evgheniei. Din norocire, nimeni nu 
veni săi distragă din occupaţiunea, lor. 

Ședură pînă la mieduli nopţii, ori ce încercare fu de- 
şartă. - 

Atunci Ionelii hotăî a esecuta planulii seii; momentul 
era favorabili. 

Agapia, intima Martei, confidentă superidrei Minodora, 
cunoştea unii locii în campanatoriii, care avea, unit obloniă se- 
eretii, ce respundea drept într”una dia despărțirile sutteranei, 
ce servia de închisre pentru culpabilii cei mari.
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Ionel se urcă cu Nae în campanatoriii, ca să se dis- 

trede, la vederea peisagiului, de emoțţiunile causate de infor- 

tunata Evghenic. Abia Nae pusse piciorulii pe oblonii, şi o- 

Dlonulii se lasă în josii: miserabiluli cădu pe paie întruă 

adâncime de cinci stinjini. Se audi unit ţipătii; apoi nu se 

mai audi nimic. 

CAPITOLU V. 

AMORUL E SUFFLETUL NATUREI, 

Maica Marta, locoţiitârea de superioră, pe care revolta 

căllugărigelor o silisse să fugă, se îndreptassespre Braşovii, ca 

de acolo să se întârcă în ţârră prin Moldova, dinpreună cu 

maica Minodora. 

In drumulii set visită mai multe schituri de maici; şi 

impressiunele sâile de călătorie le comunica cu poştia, sorei 

Agapiei, prin fidanţatulii el. 

Reproducem câte-va epistole d'alle maicei Marta, către 

sora Agapia, relative la subiectulă nostru. 

Tulii 15. 1849, Schitului 0.... 

Soro Agap:o, 

Eată ducă septămăni de când fuiii silită a părăsi mă- 

năstirea. După cum "ţi-am promisii la plecare, îţi comunici 

suvenirile şi impressiunele melle de căllătorie. 

IţI serii prima epistolă din schitul O.. .., unii schitii, 

de maici, aşedatii sub Carpaţi, cuă panoramă încântăt6re, ce 

nu o pote descrie decât penellulă. M& voiii încerca aţi da 

uă idee slabă despre Schituleţulii acesta, aşedatii pe coasta, 

unul d6llii pietrosiă, accoperitii de păduri. În 'valle este unii 

sâtii de moşteni, cu case de piatră şi de bradiă, lemnele şi 

varulă fiind eftine p'aici, urletulii unei gîrle repede ce curge 

întwuă albie de pietre, lătratuli câinilor şi cânteculii coco- 

şilor întrerumpii singure tăcerea acestor locuri romantice. In 

faca schitului, spre resărit, sunt dellură şi munţi, coronață de
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duoă câme de stânci, şi îmbrăcaţi cu păduri; spre miadă-di, 

Muscelle accoperite cu flori, şi văi p'Entre care şerpuie pirae 
cristatine pline de păstrăviori; spre miadănâpte, tremba mă- 
r6gă a Carpaţilor, accoperiți cu n6oă (zăpadă). Pe dellulii de 

d'assupra, bisericugei acestia (negreşit care a trebuit să 
fie uă capişte de idoli) să vede unii orăşelli pittorescii, şi 

sate bogate, aşeilate tâte la pâlle de Moville; Movillele sunt do- 
minate de Muşcelle, Muscellele de Măgure, Măgurelle de DEl- 
lună, Dellurile de Munţi, unii cu iarbă, alţii cu brad), alții goi: 

alţii îmbrobodiţi cu marame albe; aceste amfiteatre, pe lângă, 
care amfiteatrele din Roma păgână parii nisce moşorţie pe 

lângă Bucegi, sunt dominate unii cerii albastru deschisi, 
fnumosit ca cerulii de Italia de miadădi. 

Chiiliele maicelor sunt zidite pe coasta unui munte pie- 
tosii şi pădurosii; elle s6mănă cu nişte cuiburi de păsseri; 

sub companatoriu murmură unii isvori de apă rece, ce esse 
din piatră; bisericuţa e dotată d'uă icână vechiă a maicei 
Domnului, care se crede a fi zugrăvită de apostolulii Iacovii, 

fratele Domnului; superiora este uă femee bine crescută şaft- 
fabilă, şi se bucură d'uă bună reputaţie; ea a înfrumuseţatii 
acestii schitii care înaintea ei semăna uni cătunii cu bordee; 
în fine, maicele şi surorile acestui schitii suntii simple şi 
plăcute ca aceste locuri 

Vara, acesti schitulecii este Raiulii pămentecii. Ce aerii 

curati! Ce apă rece şi limpede! Ce vederi romantice! Ce 
moravuri patriareale! Ce linisce! 

Crede, Agapia, daca maşi fi ataşată atât de mult maici 
Minodorei, care m'a crescutii; daca iarna mar fi aici atât de 

aspră; daca în fine n'ară fi dorulii de loculii unte am născut 
găm crescutii, crede, în schitulegulii acesta pittorescii ași dori 

să petrecii restulii vieței melle ; aci, în acestii pământii pie- 
trosii, aşi dori: să putredescă oasele melle! 

Nu te mira dar, sora mea, daca cu t6tă simplitatea 6- 
menilor, cu tâte moravurile lor patriareale, afli şi aci amorul; 
Şi mai înfocatii pâte decât pe la noi. 

Mii ânteiii, amorulit e suffletulii universului; apoi, a- 
ceste locuri poetice îți inspiră amorului: îlii sorbi amorulii în
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aerulii acesta plinii de viaţă în apa acesta întăritâre, în mi- rosulii florilor după Muşcelle din care Albina face mierea cea, mal suavă şi profamătre ; ll deşteptă amorulii aceste pa- norame încântătâre, pe care le a avut negreşit în vedere a- ceie cari ai descrisii Paradisulii, ” Acestii schitulecii romanticii, pe care'lă comparii cu un cuibii de rîndunelle, are Şi ellii cronica, lui scandal6să; dar aci amorurile sâmănă cu locurile: urcuşulii anevoe, pogorişul repede. 

«Intriga amorâsă ce'ţi voii descrie te va convinge că femeea e pretutindeni femee; că Dumnegeii n'a dat omului inima, ca s'%9 îngrâpe de viă, fie chiar în asemenea locuri pa- radise ; că stirpea, loculii Şi educaţiunea jâcă unt roli mare în istoria inimei omului, 
Intre fetele cari făceaii parte, acum câţi-va, ani, din chor- rulii de muscă ali acestuj schituleţi , cra, una, anume sora Maria, ; uă figură de amorii, pe care vestmîntulii negru o fă- cea mult mai frumâsă. 
A fi frumâsă, ori unde, în societate ca Şi în chinovie, este a fi nenorocită; mai alles daca femeea frumâsă n'are educa- țiune solidă, n'are unii Mentor sinceri, Sora Maria n'avea NICK una, nici alta; avea însă vanita- tea de femce care a perdut:o. | Între cei ce frecuentati schitul O.. „- era şi Domnul D.... proprietarii avut, care avea uă, proprietate chiar în apropierea acestui chiti 

Înțellegi ce tollii jâcă înlesnirile în materie amorâsă, A vedea p'acellaşii omii în tote dillele; a şti că omuli acella este avut, binefăcută. galantonii, don vivant, cum dice Francesulii ; Şa fi uă fată fără esperiincă, fără Mentorii, şi lipsită Wacelle nimicuri cari flattesă vanitatea unei femei, fie ea chiar căllugărică, înțellegi, Agapio, că uă fată ca, sora Ma- ria urma şi trebuia, s'allunece pe priporuli fatalii, Mama acestei fete, sărăcind după urma unor Procese, în- chină fata ei Maicej Domnului ; superiora o încredincă subt aseul- (area unei maice ce era uă teleleică. .. Biata fată era, de dece 
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ani când intră în schitii; creştea cum creşte magheranulii în 
Gllele maicelor după ferestre. 

Domnulii D.... se înțellesse cu maica ce servia fetei 
de Mentorit; şi cu bani, cari sunt ochii Dracului, ellii amăgi 

pe Mentorii; şi prin Mentori, scâsse din minţi pe biata fată 
dar cu multă muncă, şi dupe multă trecere de timpi. 

Maica Arghira, Mentoruliă fetei, nu încetta d'a lăuda pe 
D. D...., că e frumosii şi bogatii; ca, ellii nu caută de so- 
qie fată bogată, ci uă feci6ră frumâsă; că daca Marira ar 
fi fata sa, ar da-o de nevastă D-lui D....; că căllugăria e 
contra învăţăturelor lui Hristosii, care a binecuvîntatii nunta 
la Canna din Gallilea; că prin urmare uă femee trebue a se 
mărita şa face copii, urmând învățăturei lui Hristosii, care 

dice: creșteţi şi vă îmmulţiţă etc. 

Altă dată maica Arghira, i dicea: 
„Ah! Mariuţă! pentru ce a, dat Dumnedeii femeii urechi? 

Ca, să audă musica; şi inima, casă guste iubirea; precum are 
gură, ca să bea şi să mănânce totii ce! cere stomahuli; şi 

nasii, ca să mirâse florile. Ce prâste sunt unele femei! Trece 
Noroculii pe lângă elle, şi elle întorcii capulii! Dar sunt şi femei 
cari allergă după Norocii, şi Noroculii le întrce spatele. Ast- 
fel este maica Eftihia, care se topeşce de dragoste pentru 

coconuliă nostru, şi elli.... 
— Şi Coconulii o iubeşce, mamă Arghiro? 
— Nică nu ce gândeşce la ea, pentru că ellii iubeşce 

pe... 
— Pe cine, mamă ? întrâbă fata, cuiiosă. 
— Nu ştiu cine m& strigă afară!... 
— ME ducii să vădi.... 
— Dutte de veti, fata mea. 
Maria, eşi. 

Și D. D..., case aştepta la uşă momentulii favorabilii, 

i pune în capii uă scurteică, o ia în braţe cum ia Doica co- 
pilluli din l6gănii, şi cobâră cu ea de valle, pe din dos, şop- 
tindu'i la ureche, ca s'o liniştâscă; 

„Sunt eii, Mariucă! Nu te speria! Vei fi sâca, mea! 

Ei te iubescii.“



    
     
DD. era a de 50 de ani; uă statură colossală Şuă 

forcă ercul6nă; biata fată era un copillii de 15 anf.... 
Te când crima se consuma în Pudoarulii D.D.... uda” 

A duoadi, D D.... pleca la altă proprietate cu amo- 
raşulii scii, care lepădă cullionult în gîrlă, şi îmbrăcă cos- 
tumuli clegantii allii unei dame de sallonii. 

«Peste duoi anni, D. D...., săturatii d'amorulii Mariei, o 
.. îndostră, po mărită după ună & amicii. 

Mariuca, alaltăieni promisa lut IIristosti, ieri amanta D. 
D..., adi nevasta D. X... mâine devine întreţinută tota 
D. D.,., neâncetând a f socia D. X...;, iar după mârtea 
D. D... ea devine întreţinută unui consângine, tot în cali- 
tate de D-na X.... 

Am avut curiosjtatea a o cunâşte: era o mască de car- 
navalli. 

Adio, Agapio! Cu espediţia viitoare îţi vuiii comunica 
altă intrigă, d'altă natură, care aceea te va înveseli, fiind după 
gustulii teii. 

Comunică"hi şi tu, sora, mea, celle ce se petrecii pe la 
no; cred tu. că păpuşeriile din Bucuresci at să mal ţiie 
multi ?. .. 

Tote orasele, schiturile, monăstirile, stabilimentele de băi, 

şi din ţârră şi din Transilvania, gemii de boieri şi de înavuţiti 
din Capitală şi din oraşele de fvunte, cari ai fugit de 1o- | 
lera-Revoluţie. 

Îmbrăţişedă pe Lonellii allă teii în locul meii;. şi îţi 
oredii a deveni cât de currând seca lui, 

Sora ta Meta,
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„CAPITOLU VI. 
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20 Iulii 1848, 

Soră Agape, i | 
"Ţi-am promis, în epistola trecută uă altă istorioară 

adevărată.  Credii că acâsta te va interesa mai mnlt, fin 
ci în joci. 

Tu ştii, Agapio, că -eti portii de cochetărie dolliulit căl- 
lugăriei: prinde mult p'uă femee frumosă vestmântulit netu! 
Costumulii a contribuit şi cllii ceva pentru mine la îmbrăţi- 
şarea căllugăsiei. 'Tu ştii iar cât sunt de cochettă; în" sensul 
onestii alli cuvântului (fiind că femeea se nasce cochetă) ; 
adică îmi place ca vestmintele melle să fie bine „croite, de 
bună stofă şi curate; atârnă apoi dela, femee aşi purta, tor- 

“puli şi a ţine capulii cu mendrie şi cochettărie, aşi regula 
vorbele, surisuli şi zisulii încât să producă efiectulii doritii, 
fără a deveni ridiculă - i | 

Tocmai acestă cochettărie pote "mi a creatii uă diffi- 
cultate, allii căria desnodământii mă îngrijesee.” Agapio, am 
avutii şi ei duoă romanțe în viața mea, forte originale: u- 
nulă care mi sa întemplatii în călătoria -acâsta, şi celălalt ii 
care îlli ştii. La plecarea mea repede MWacolo, am voit să 
vădi mai ântâiii unii unchii, retras la mănăstirea C.... 
Acolo unit călugării straordinarii să înamoră de mine pînă 
la esaltaţie. 

Peripeţiile acestei intrige sunt originale, ca şi origina- 
lulii meii adoratorii. Eli: este fiii de nobilii, avutii, cultii, dar 
escentricii ; retragerea sa, la monăstive este -uă probă de eş- 
centricitate. Ellii își făcu afară din monăstire uă căsucă cu- 
câte va despărțivi, unde avea uă bibliothecă regală, şi ună 
strungărie complettă, variind între occupaţiunea, minţii ş'a, 

„braţelor ; iar diminegele şi nopţile frumose le petrecea în es- 
cursiuni pe marginea apelor, pe crâsta movillelor, şi mai alles 
prin păduni; aci Musa, îlli iuspira; aci îmi făcu elli și mie 

„uă poesie; îți allăturii uă copie, fiind de gustulii tei,



  

     

      

   NE. eăsă. parola,. ea: cura miar fi cu! oscuti din l6găni. 
2? pi „= Daca nu mă. înşellti, îm disse elli, ațintându-me, vă cunoscii; flind-că vam vădut de multe ori... 

— ME iartă, părinte, 
am .onn6re a vă vedea, 

— Cuviozia ta, 
de o... 

  

     
   

  

i diseili ; ei pentru prima oară 

      

se pote; dar ei vam vălutii W'uă mie 

— In ce lotă? întrebaiti curi6să. 
— În visurile mell>! îmi respunse elli oftând; şi ochit i se umplură de Jacrămi, 
Înţelleseiti îndată, că am 

imprudinca +0] esalta şi mai 
puţin şi de vanitate. 

| O! Agapio! Câte femei nu Şaii pierdut sufietulii prin „aceste două slăbiciuni alle inimei n6stre! Raiulă chiar nu Pa pierdut oare strebuna, nâstră liva din causa curiosităţii șia, vanităţii? 

— Pâte că mă s 
bait în ironie. 

» — Studialii a fost Musa mea tot M'auna,; ; dar, ca omii, am inimă; şi inima mea a Simţitii şi ea nevoca unef alte inime care so înțeliâgă. E bine! îţi jurii pe totii ce are omulii mai | Sacru, nici uă femee nu m'a impressionatit ca cuvioşia ta; suftletuli, care are presimţirea, care vede totuli în somnulă naturali sai magnetici, te-a întâlnit în somni înainte d'a te întâlni aevea,; în fine, oști Musa mea, singura Musă, care mă consolă şi mă inspiră când sunt în faca. operilor  frumâse alle Naturei. | 

— ră care altă femee, i gissciii, ar putea fi fiattată de celle ce spui C-ta; dar eu sunt mir6sa, lui IIristosti ; ŞI, daca nu ME înșellii, şi Cuvioşia ta esci soldatulii lui Hristostă. — Nu all lut Hristosti eşci mirâsă, nică eă sunt Soldatulii lui Hristosii; fiind că Hristosii n'a disă nicăiri în. Evangeliii „ună singurit cuvântii despre căllugărie, nici Apostolii luj în cărțile lor, Pahomie şi Antonie, anacreoți esaltaţi şi ambiţioşi, 

a face cu ună originală ; avuiii 
mult, împinsă de curiositate, şi - 

emueșei cu vi'uă altă Musă? Alti între



      

     

  

ei sunt autorii acestel înstituțiuni fatale 
culi întregi mersulii civilisațiunil. 

— Nu potii împărtăşi ideile “Cuvioşiei tâlle; dar îmi 
permiti a vă întreba: daca nu cregi în ceea ce credi ei, 
pentru ce porţi vestmântulii acesta? 

— De gustă, îmi respunse ellă cu sânge rece. 
—- Aşa dar nu eşci?,.. 
— Căllugări ? Quelle idâe! 
— Apol ei sunt înti'adevăr căllugărică. 
— Și ce face asta ? 
— Asta face că lucrurile eterogene nu se potii iufrăţi, 

după legea Naturei şa, Bisericel. 
Originaluli mă aţţintă cu uni ochit serutatori; după 

câte-va minute de gândire, Tespunse : ” 
— Esci o femee Superioră, aşa cum 'm! am închipuit cii 

Musa mea; D-ta poţi hotărt de sorta mea. 
— Nu vă înţellegii, Domnule. 
— ME esplicii, daca îmi permniţi, şi fără reservă. 
— Ascultă. - - 
— Dacă o voesci, ascultă. Procedarea mea cu D-ta m'a 

făcutii pote să treci: în ochit D-le de escentricii, de originali, 
de esaltatăi. 'Tot ce esse din regulă cste escepţiune; şi ei 
sunt uă escepțiune în societate. Puii cestiunea, francamente : 

„Egei sinceramente pentru căllugărie ? 
— Da. 
— Din convincţiune? 
— Da. | 
— Ei sunt sipceramente pentru căsătorie, Şi tot din - convineţiune,  Respectii convingerea D-le; dar când te voii 

convinge şi cu Evangeliulii şi cu scrierile Apostolilor că euul- lugăria este contra Naturei, că este uă monstruositate, atunci? 
— Atunci voii remânea totii ceea ce Sunt, nefiind pu- tincă a mă mărita 

| — Nici chiar când vei întâlni unii bărbații care să facă totulii ce vei voi D-ta? - 
— Ei am gusturiy originale, i respunseiii în ironie; Şu- poi, bărbaţii proniitii totulii înainte de căsătorie, pot face chiar 

„ care a împedicat se- 

   



  

    
totulii înainte ; dar după Dinecuvintarea nunţială, ci devinii 

Despoţi; fiind că astfel este educaţiunca la noi, şi fiind că că- 

să credii superiori femeilor. | 

— AI sufierit,- negreşit, din partea vunul bărbatii; şai 

sufferit grei, cum văd. 

— Chiar ar fie aşa; mi se pare uă indiscreţiune din 

partea D-tale a afla secretele melle. | 

=— Vă cerii scusele melle; ceea ce am (isi trebuia so 

cugetii, nu s'o esprimii; dar chiar acesta cuă probă că amo- 

rulii me pentru D-ta a subjugat Rațiunea. 

Apoi, să primbă pe gânduri, şi disse oftând: „fatalii 

moment! V& ceri scuse, sora mea; şi vă rogi a'mi permitte 

cel pugin să vă sărut mâna.“ 

Am credut car fi ui nedelicatecă din partemi a re- 

fusa mâna; cllii o sărută cunii transportii de nebunie, şo 

strânse tare; eşi apoi repede şi tulburatii, îndreptânduse spre 

pt dure. Credâmii cam scăpatii cu atâta. A duoadi mă gătiiti 

de plecare, şi elli îşi luă gioa bună. S6ra sosirii la unii schitit 

de maici; dându-mă jos din trasură, m& pomenescii cu origi- 

nalulii mei, care mă salută suridând. 
Remăsseii încremenită. 

— Dar D-ta, aici? îllii întrebaii curisă. 

— ME ducii la Braşovii, îmi respunse cu sânge rece. 

Înţellesseiii gendilii seii, şi începuiii a mă îngriji. Evi- 

taiii întâlnirea cu dânsulti; el simţi, şi să dette afiund pînă 

aduodi, când îl veduiii plecând înaintea mea. Omulii acesta, 

mă pusse pe gândul; norocire că eram însoţită de maica 

Fevronia. 

La amiadi, unde poposii, îl întâlni iară: era la unit 

hanăă; şi din norocire, multă lume. Îl cvitaiit asemenea; ellii 

înțelesse, şi să dette asemenea aftund. Şedâmit afară pe 

prispă, conversând cu Fevronia, când îllă zărescii la uă fe- 

restră din facă, dessinând portretulii mei; mă prefăcuiii că, 

nw'lti văd; credeam că se va mulţumi numai cu imaginea mea. 

Sâra eram la uniti oraşii, unde am popositii la uă amică 

a maicei Minodora. Din fatalitate, ea era uă cunoştincă a -origi- 

=



        
    

    

     

                    

   

    

    

    

   

  

   

  

   

    

    

  

  “malului mei; mă pomeniit cu dânsul acolo. Se puită cu tâtă 
cuviincă, prefăcânduse că nu mă cunâşce; apoi să retrasse, 

“după ce vorbi cu Doamna casei câte va minute în secretii, 
Doamna casei addusse vorba de originali; aflajii dela 

"dânsa că este unii omi straordinariii, forte învăţatii, forte 
-avutii, forte bine crescutii, şi care s'a retrasă în monăstire 

tot din causa pentru care mă trăsessem şi eti: decepţiunea 
amorului! . Originalul m& interesa, din ce în ce mai mult. 
Ellii îutrebasse pe amica mea daca mă cunâşee, şi mai alles 
daca cunâşce causa adevărată a retragerii melle din socie= 
tate; dar amica mea % respunse că nu ştie nimic, 

A duaqi plecarămii. 
La amiaţi poposirăm cu toţii la un hănişorii lângă nisce 

delluiă romantice, p'îutre care urla, ua gârlă de munte. Mân- 
cărăm împreună pe iarbă verde, subt umbra unui arbore: 
nu putâmii refusa invitarea originalului la masa sa. 

— Ce irebuincă aveţi la Braşovă? îl întrebaiii, când 
remăseii singurii cu originalulii. 

— S8 întâlnescă pe maica Minodora. 
— Care maica Minodora ? | 
— Abatessa, de la Monăstirea X...; căci Ja Braşovit 

mergi şi D-ta. 

— Și de unde ştii D-ta că eii mergi la Braşov ? 
— Şi de la Braşovii trecă în Moldova, din preună cu 

maica Minodora, spre a visita unele monăstiri d'acolo. 

— -Şi cine ţi a spusii acâsta? 
— Amorulii, care ştie şi pote totulii, 
— Serios vorbesol ? 
— Ce probă ceri ca să te încredinţegii despre amorulii 

meii către D-ta? 

— Să numai mă urmiresck, 
— Oua singură condiţiune: ca în schimbi pentru a- 

- cestii, mare sacrificii, simi dai şi D-ta ua probă palpabilă 
că mă "vel iubi, ca scă, nu ca amantă, daca voeşci, 

— Dar uiţi că sunt căllugărică? 
— Dar Deta uiţi că sunt omi? 

   



  

      
sate: Niuthaj: una am găsit, caro eşec D ta. — “Si daca nu mă întâlniay 2 Re ia — Suflerean, cum am sufterit 10 ani, consolându-mă. . ..      

  

cu idealuji . mei. 
— Consolăte cu potretulti raeit. 
— Coppia nu'mi e sufficient, în trebue originalul. - — Pe care nu'lti vel avea, nici odată. 
— De care ină voiii bucura în 

du'li, respirând aerulii „ce respir 
admira, dapprâpe saii 
tapi Voperă e... 

— Te mulţumesci cu atâta? 
— E pugin; dar mai bine ceva de cât nimi, E — Si unde vrer Sajungi? 

BR — A deveni socul D-le, daca nu vrei af 
— Nici odată, 
— Vom vedea, 
— Uă sfidare?,.. 

Î — Nu, ci sacrificiuri, cari 
tatea passiunit mele. 

| — Dar amorulii trebue să fie. reciprocii, — E cu neputincă ca ua femee ca D-t iubirea mea şi devota:nentul met. 

   
            

Să vădendu li, admivâna - 
ă elli, Cine mă pâte opri a 

de departe, unii obiocti frumosi, unii - 

     

    
    

   
   

   
   

anti, 

te vor convinge de sinceri- 

ca şi stima. 
a să nu appteciese 

— Dar Biserica ?... Dar maica Minodora ? - — Vrei să dici capulii Bisericoy? Te va deslega Maica Minodora? Te va binecuvinta. 
Riseiii cu hohote. 

— Aşi vrea să văd acâstă minune, *s =— O vel vedea. Cine vrea pâte, N' o că, cu unii grăunte de credinţă (apostolie 
muta chiar munţii 2... 

Sa Sa Originalul meii devenia din ce în ce maj interesanţii. Sa Sera ne oprirăm întrun oraşii sub munți, fârte roman- i ticii, unde şeduiii ua di ca să visitesii posiţiile lui frumâse. Afându-mă p'o colină în faca orașului, de unde se des- 

a dis oare Hristos 
ă) omul pâte stră-   

  



  
  

    
    "Unde ua; panorămă încântătâre; :1nă poingniiti. că: Originalul it - „meii. Peste câteva minute, companiona mica mă lăsă, subt unt pretestă frivolti. Remăseiii iar singurii cu Originalul, care creduiii că e înţellesă cu compani6na mea a mt scâte din minţi. 

„— EI bine? soro, îmi disse ellii, spune daca Dumnedei n'a făcut aceste locuri frumâse numai ca să se pâtă bucura omulă de dinsele, mărind bunătatea, lui părintâscă? 
— Cine te opreşce a te bucura de binefacerile lu Dum- nedeii ? 

” — Dumndta. Fiind că omulti completii este bărbatul şi femeea; şi la etatea mea îmi trebue ua inimă de altii sexi căria să! împărtăşoscii impresskunf, sensațiunt, emoțiunt. Inima, femeit este lunetta prin care bărbatul admiră frumusc- țele Naturei; şi vice versa. 
„Di un cuventi, cuvântult magicii te inbescă ! Şi vey vedea, de ce sunt capabili. 
— Daca n'aşi fi ceea ce Sunt, aşi dori să te puiă la încercare. 

„— O poți face şi fără acesta. Ordonă... 
— A te împușea, i disseiti ridând. 
— Bucurosii ; dar după ce mă vei iubi... 
— Atunci pâte n'aşi pretinde acâsta. 
— Pentru ce dar vrei să'mi ridici adi viaţa? Ca să scapi de mine? Atunci ommâră-mă singură... Eată arma. ” 
Şi scâsse unii Stillet de sub rassă, 
— Esci într'adevăr originală, i disseiii. 
— Sunt poetii, şi te iubesc! Vret ua probă? 
— Ce probă? 
— Ordonă a'ţi improvisa uă poesie asupra ori cărui o- biectii voieşet, 
Curi6să ca ua femee, şi voind a îucerea talentulii sei poeticii, îl rugaiă a improvisa, câte-va versuri pentru ua Miozotis (Nu mă uita) ce o pusessem la pepti, cull&să după marginea apei. 
Indată originalulii meii scâsse portofoliul, Şi improvisă următ6rea, poesie : . 

 



  

       

Na mă uita! 

La Marta. 

Floare favorită, 

leri erai nutrită 
Cu apa din nuoi; 

Adi te-adăpi cu miere 
P'uni sânii de plăcere 
Ce o sorbi prin Aoni. 

Flore mult iubită, 

Cât eşci fericită 
Pasti sînt ângerescii ! 
Crede, floricelă, 

Ca azurulii bellă, 
Că te pismuescii, 

Dar, de altă parte, 
Ei pllngii a ta soarte: 
Căci din acei pork 
Esse unii focii mare 
Ce consumă tare; 
Şi mâină o să mori!,,. 

Amorâsă, fldre, 

Ştii tu de ce oare 

Mă topescii încet? 

Viaca 'mi e attinsă 

De flaccăr' apprinsă 

Acelluiasii pepti! 

Bănuindă că pote acelle versuri erait deja compuse 
pentru altă împrejurare, îlli rugaiii a face ua strofă unul 
flutture ce se lăssase p'ua flâre în acellii minutii, 

Iudată poetul meii improvisă următârea strofă: 

   

       



     

                        

     
   

                  

   
    

      

Ei sunt flutură, “tir eset fre; 
Tu -cu râdele solare 
Şi cu rooa te nutreşci ; 
Iar ei, val! tristi călători a 
Petrecu viaca tot în sbori; 

Vrel-tu să: m'adăposteşci ? 

— Acun, Hdisse ellii, cum vrei să fic respunsulii florer? 
Affirmativi, sai negativi ? 

— Negativii, i respunseiit. 
— Am înțellesu!, 
Bată ce dice unii poetii francesii : 

Jaime les tendres negatives;: 
Eles m'ont beaucoup r6joui, .. 
Eltes sont autant d'affirmatives:. 
Un Non dans sa bouche est un Oui. 

— Nică ua regulă fără escepţiune, i respunseiă, 
- Vom vedea; dar nu uita că însăşi platina, metalalii 

cell mai tare, se topegce la flaccărea focului, 
Acum ascultă respunsnlii negativit ali foarei. 

N . Floarea către Fluture. 
Flutture, a ta solie - 

m - - Este nestatornicie : 

Tu din fl6re *'n fire sbon; 
Inima n6stră curată, 

Nu e pentru voi păstrată ; 
Dumi-te la alte fort, 

— Bravo! disseiit. as 
— Poetului, sait florei? 
— La amenduoi. 
— Mulţumim. Acum ascultă şi respunsulii afirmativ 

ali flutturelui. | 
— Nu e necessitate. 

— Te rogi, fi?mi plăcerea acesta.



   

  
  
    

    a Sunt satisfăcută cu respuinsulit "iegativii.. : i Nu însă ei; te rogi, fil bună dascultă -Şi rospun-: sulă afârmativă allă flutturelut, a - - „— EA bine! Fă gustul, | 
— Negreşit, sunt în dreptulii, moti. 

Flatturele către Flore. 
Şi de ce'mi împuţi tu oure 
Că ei sborii din fire ?n flâre? 
Nail decât a refusa .... - 
Dar all tei dulce magneti 

- ME attrage p'al tei peptii: 
Căci eii sunt podSha, ta. 

Înţellegi, Agapio, cât e de periculosi omulii “acesta! Ca, să'mi facă Şi mai mare plăcere,. ellii dessină panorama din „facă nâstră, şi pe noi amînduo, în vestminte de angeli,: subt arborele unde şedâmii. i 
ME grăbescii a termina uă intrigă neterminată, - şi care nu ştiii cum se va termina, _ | 
Originalul ş6de în satuli dela pâllele schitului de unde îţă scriii; cu lunetta elli mă urmăreşce în totii loculii. Îndată ce vede că mă depărtesti de schitii, îmi esse înainte; dar nu - tunblu nică uădată singură, de Şi are acrulă a nu mă cunşce. AȘĂ vrea să fiu uă passcre ca s&'mi piardă urma; credit însă că atunci ar deveni şi elli Şoimii, ŞI m'ar răpi din sboră, Omulii acesta 'mi a tulburată linistea. Nu ştiti ce desnodă- mentii va avea acesti amor fatală. 
Nam nică unii rind dela tine. -Cum stă revoluțiunea, în monăstire ? În țârră nu pre a merge bine, pe cât audi. A! d'am scăpa d'aceste: păpușării! Mi se pare uă scră de carna- vali celle ce se petrecii adi în Bucuresci şi în România. Adio! Te îmbrăţişedii cu inima. | 

| A ta, soră de. cruce.. 
Marte. - 

A propos, Uitam poesia, carei a dat-n Originaluiii la plecarea mea din monăstirea C.. „„Eată uă coppie: 
*    
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- La uă cuvidsă, 
Femee "'ncântătoare, şi dulce ca plăcerea, 
Ce! din convincţiune călugăriţă eger? 
Voeşei să scapi de grijă, să numai gusti durere? 
Eu credii că glumeşci, Soro; saii serios vorbeşei ? 

Stil-tu c'acelle locuri, atâta de frumbse, 
In liniştea Nature, la anniţt de amorii, 
Decât, ocânulii lumi! sunt mat periculOse ? 
Singurătatea arde uni sufăetii ardătorit. 

E greii, grei, Soro, jugulii cellă de căllugăric! 
Pe umerii tei frageţi săli porţi nu vei putea. 
Vegi tu passtrea ceea, închistn colivie? 
Intr6b-o de ce 6re mereii suspină ea? 

Intr6bă şi p'acelle fiinge gîrbovite, 
Pe care bigotismulii de vii le-a îngropată : 
În astă atmosferă sunt elle mulţumite, 
Când sângele înghiagă în corpulă ruinată ? 

Natura nu voicşce ca într'uă monăstire 
Să te îngropi de viă ca într'un vit mormânti; 
Natura: vrea, din contra să gusti dulcea plăcere: 
Căci arbură eşti cu frncte aici jos pre pământit . «.. 

Isus a sfinţit taina cea de căsătorie: 
La Canna Isus nunta a, binecuvintată ; 
Eilă n'a gis nici uă vorbă despre căllugărie, 
Printr'6nsa numay, Papa poporii a dominat. 

A! Soro, ştii tu Gre la schitit cine se duce? 
Ună peccătosă, unit trintorii, ună hoţii, uiii ipocrit, 
Goniţi pote din lumea în care ret prodduce; 
Şapoi... O! câte crime în schituri să comit! 

Vedi tu acelle cuiburi ale ipocrisiei? 
În scâle, în spitalluni vor fi curând schimbate. 
Voi, trîntori, toţi Ia arme sub steguli României. 
Si vol, o cuvi6se, suroui de caritate. 

 



  

M& crede, uă femee cu faca ta cerâscă, 

Cu flaccăra ce arde în îngerescu'1 peptiă, 

Va fi în mănastire ispită dlavol6scă, 

Scoţend din minţi, de sigur, chiar p'unii anachoretă. 

Nici ruga cea forgată, nici ruga ipocrită 

Nu poti fi primiite ca ună prinosi. curată; 

Ci ruga care vine din inimă smerită, - 

Căci nare Creatorulii nevoe d'avocati. 

Fugi, fugt, Soro iubită, din astă închisâre; 

Cu mine vino'n lume; şi îţi voiit procura 

Tot ce doresce unii suffletă c'allii teii plinii de'nfocare; 

Îţi jurii că te voii face chiar Raiulii a uita. 

CAPITOLU VII. 

REbUBLICA VENEȚIEI TRANSPLANTATA IN UNELE MONASTIRI 

DE PESTE MILCov. “ 

Monăstirea V.... 16 Aug. 1848, 

Sora nea, 

Nuw'ţi-am scrisii de mult, căci n'am avut occasiune; am 

să'ți spuiii multe, şi nu ştii de unde să începii. Voiii lăsa să 

vorbâscă ca tot-V'auna inima mea, care nu e tocmai un bunii 

conducâtoră, dar sunt încredinţată că cel pugin scris6rea a- 

câsta nu se va retăci, fiind-că o trimittii cu întradins; alt-fel, 

nu m'ași espune a vedea publicate epistole de felul acesta, 

și întuă epocă de anarhie, când nimic nu Să respectă, nick 

chiar altarele. A! Cum așteptii restauraţiunea, ca să'mi res- 

buni de toţi şi de t6te!.. 

Dar am dat'o prin tragică; şi numi este iertati a fi: 
tristă, când gîndescii la câte am săi spuiă. Daca a avut ceva 
bunit pentru mine Zavera din monăstire, este că m'a silit a - 

călători fără voea mea; alt-fel nu sperii caşi fi pututii ve-



   
Si voit tncepe ci “a6asuli, 
Cum'ţi am spusți; ellă mă urma6gă, ca. uriura; şi devine 

din ce în ce inai interesanti. "Mi-a declarat curat că, îneinte 
“da mă vedea, ellii nu purta rassa, şi că ura din suffletii pe 
căllugăni, numat fiind-că sunt . prefăcuţă, ca Fariseii; dar a- 

- morulă ce'i am inspirată Va făcută a lua rassa, ca să pâtă 
a Sappropia de mine fără greutate. "Mi a declarat asemenea 
că va resturna cerul şi -pământulii pentru ca să devie. socul 
meti, aducând chiar carte dela patriavhie care să mă deslege 

"de legătura căllugăriei. Asemenea amoruri nu mai întâlneşci 
a decât prin romanțuri!, . . 

Am plecat dar cu Ariosto allii meii dela schituli 0....; 

şi ca să ajungit la Braşovii, a trebuit să trecii prin locurile 
“celle mai grele, dar fârte romantice. Am suit șam coborâtii 

„o qi întregă dela schitulii O.... pînă la frontieră, călare Şi 
pe jos; și potăt dice mal mult pe jos, fără să simță ostendla: 

fiind că, în lipsă de dramit practicabilă, 'mi era t6mă a nu- 
"mi frenge gâtulii p'acelle locuri rîp6se şi pietrose; şi fiind 

că mă însoţia poetuli: meii (vedi tu, ei nwi mai dicii origi- 
nalulii), țiindu-mă de bragii Ja. coborîşurile periculâse ; căci 
dâlluri şi munţi le urcam căllâre, iar trăsura cu bot ne urma, 

Poetul şi artistulii mei mă făcu să simţit acelle fiu- 
museţi grandi6se cari întradevăr probâsă a tot putinqa şi 

bunătatea Creatorului. ME opriam adesea ca companionulit 

meii (nu căllugărica care mă însoţesce, căci ea remănea cu 
-trăsura înapoi) ea.să însemnese în albumul seii conturulii şi 

col6rea munţilor, văilor, 'selbelor, girlelor, satelor, ferăstrae - 

lor, bisericilor, în fine allă acellor poisage de care vei 1e- 

mânea încântată văgendule. | 
i, In „espansiunea inimeă nostre, artistul. cutedă a mă să- 

ruta... M'am prefăcutit că mă vevoltii contra uuui aseme- 

-nea act necalificabilă; elit lăsând penellulă (eram pe margi- 
nea Dâmbovigei, cu apa ca cristalulii) improvisă acestă strofă 

cu uă înlesnire de necredut, şicuuă passiune ă la Romeo. 

                              

   

              

   

            

   

  

   
    



    

  
   

: mea Mâlvină, » =; „+ Si Ossian sunt et: 
-.-'Pu. duleea mea lumină, 
Si eă toiaguli teti, 

    
    

    

        

   

    

   

  

   
   
   

   
   

      

   

„Lam iertatii 
tem face alt-fel ? 

A In fine am sositii la Braşovii.. Aci, nică Maica nici Vlă- dica! Plecasseră la băr la Elleopatacii. Ne-am opriti câte-vă. - dille aci, apol am pornit-o înti”acolo, | Poetulii meii r&masse 

» Și 1 am dat mâna să "Int 0 sărute,.,. Pu- i 

în urmă, ca să viie a duaagi, Ne înțellessesserăm cum avea, să Şi jOce rolulii: era să teâcă dun, superiorii dela ua mănăstire din. Bucovina, care doria a, visita monăstirile de maică şi de părinţi din Moldova. Iși făcusse la Braşov. vestininte de Mitropolitii, şi cumpărasse ua, trăsură e€-, legantă şi comodă de drumii, pentru patru pers6ne.  Costu- muli îllii metamorfosasse cu totulă ; nu: Var mât fi pututii cunâşce nici chiar aceia cu cari vieţuisse ellii mulţi ani la monăstirea QC... 

Părintele Macarie (aşa se botegă singuri, iar Macarie însemnesă fericitulă) făcu cunostincă în grădina băilor cu ar- chiereulii Meletie, cu superiora Minodora, şi cu nepâta sa Marta; cei duci d'ânteiti se înamorară de spiritulii sei, de cultura sa şi de manierele sâlle, după cum celiti dal trei- lea se înamorasse de talentele selle Şi de caracterulit scit ca- Yalerescit şi originali In ochii lumil, ş'ai, părinților mei, Sus periorulit Macarie se purta ca sântulii. Pahomie, întemeietă- . torulii ângerescului chip ailă căllugăriei; şi devenise nedes- . părţitulit amicii allii Vlădichei Şallit Staricei, (care acâsta îlii pusesse la ochi). . 
După câte-va, dille de şedere la băi, plecarăm 

la Moldova, în trăsura părintelui M 
ungureşci, cari măncai foci. 

Visitarăm mat multe chinovii de maică şi de părinţi, între cari şi mănăstirea care portă numele teii. Adi ne aflăm la faimosa monăstire de maici cu numele V,. 

cu toţi 
acarie, trasă de patru cal



  

Audissem despre acâstă chinovie, dar trebuia so. vădit 
ca să'mi facii ua, idee completă. 

Maicele de aci difieră mult de alle nâstre. Pe când la 
DO), fetele de boerii vinii pote la monăstire ca să se pocăâscă, 
cele de la monăstirea V... vină ca, să domnâscă. | 

In celle mai multe familit nobile din Moldova, câ şi la aris- 
tocraţia englesă, audii că fiiulă cellit mare moşteneşce, d'impreună 
cu numele, averea părintâscă ; iar fetelor li să face ua parte 
ca destre. Acellea cari credii că cu destrea lor nu potii trăi 

„în societate după cum dorescii, intră într'una din acelle duo& 
monăstiri, ca, Mirese alle lui Hristos, pro forma, ; iar în realitate, 
trăescă în tOtă libertatea şi comoditatea, fără a fi supărate 
de nimeni întrun nimic. 

Superiorele acellor ducă chinovit să pot compara cu Do- 
git Veneţiei, cari eraii nişce păpuşi în mâna acellor nobilă all 
cărora guvernământii a, făcut gloria republicei veneţiane. A- 
semenea cu acei nobili, maicele celle avute dela celle duce 
schitturi dictâsă legi, faci totuli; iar superiorele disparii îna- 
intea voincel lori ; daca esercită puterea lor, o face numai 
cu maicele celle sărace, ce se pot numi le dus peuple. 

Ast-fel nobilele maici ai casele lor, cari semănă a nisce 
palate; aii trăsurele lor elegante, masa 'lor lux6să, adoratorii 

” = lor official şi officioşă, ordinani şi straordinari; trăescii sans 
faşon, cu totulii indifierinte la critice; de Şi scandalulii este 
în culme, în unele regiuni alle chinoviei Ce e drept, sunt 
frumâse, ca nisce Deităţi din paradisulii lui Moamet! Ce ele- 
gancă ! Ce spirit! Ce maniere aristocratice! Ce lux! Ce 
viagă asiatică! Unii bărbatii, cât de tare să fie de ângeri, 
cade în ispită, mai alles că unele din aceste sibarite provâcă 
singure pe bărbaţi cu cochetăria, cu vorba, şi chiar cu panna. 

Păzintele Macarie îmi dette câte va probe de fidelitate, 
arătându'mi câtteva bilete profumate şi cu dantele dela, acelle 
Lorette căllugăreşel. 

Eată uă mostră: 

Frate în Hristcsă! 
“Aflu că eşti din România de peste Milcovii. N'am avută 

„fericirea a visita monăstivile de maici şi de părinţi din ţerra 
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suroră. Legitima curiositate, oa femce, '6tă ce mă sileşce a pro- 
cede pote contra bunei cuviince. V& rogii respectuos, daca 
nu vă supăraţi, a mă onora cu presința Cuvioşiei Vâstre, spre 
a putea satisface uă legitimă dorineă ..,.. “Scudând: acâstă 
curiositate, vă rogii, binecuvântați e 

pe plecata. sora vâstră în Hristosti 
, AMadelena. 

P. 3. Purtătorul acestia vă pote servi de conducătorii. 

— Ei sunt de părere să te duci, i gisseiii, 
— Cu D-ta, bucurosă. 
— Şi pentru ce nu singurii? | 
— Fiind că femeea lui Cesar nu trebue a fi nici bă- 

nuită măcar. | 
— EX bine! vom merge împreună. Ei m ducii înainte: 

peste unit cartii d'oră vino şi D-ta. Voeseii a mă bucura de 
gelosiea rivalei melle.* | | 

Si i dictaiii rolulii ce avea să jâce. Aflaiii pe Madelena 
„întrună costumti profanii, de budoarii. Îşi ceru scuse, sub 
pretestii că p'asemenea căldură vestmintulii albii este r&co- 
ritorit, iar cullionulii e superătorii. Era întrun neglije com- 
plecti, şi semăna Aspasia între filosofi şi curtesani. După 
mal multe întrebări şi respunsurt banale, veni şi părintele 
Macarie. | | a o 

Afrodita era înamorată foci după Adonis alti mâii; ar 
fi voit să mă espediese, şi navea cum. Ceru scuse a trece 
pugin în: camera latterală, spre &şi pune unii vestmântii demni 
de respectabilu oaspete. Peste cinci minute appare. în :costu- 
mulii ei de cuvi6să, cu mult mai frumâsă. Eram gel6să .. . 
Nu pierdemi nici unii semnii, nici uă vorbă din celle ce 
schimba ea cu adoratorulii mei, şi vice versă, 
„Peste cinei minute,.uă soră-servantă intră Şi anunţă că 

maica Minodora caută pe maica Marta. Înţellesseiit stratagema,; 
şi făcuiti semnii părintelui Macarie să mă urmese. 

ME sculaiii să plecii, cerând scuse. 
Părintele Macarie să scol asemenea, cerând voie a con- 

duce pe maica Marta. 

4
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— VE mulţumesci, părinte, i disseit; mă poti duce sin- 

gură, cum am venit. 
— Daca nu mă înşeili, disse părintele, maica Minodora 

vă caută ca să mergeţi, din preună cu Arhiereulii, să visitaţi 
monăstirea A.... Sunt invitatii şi eit a face parte din acâstă 
plăcută escursiune; afară numai daca cuvioşia vostră nu sim- 
țiţi plăcere a vă însoţi şi ei.... 

— Din contra; dar nu voiam să vă lipsescii de altă 

plăcere, pâte mai mare .... 
— Pe cuvi6sa maica Madelena o poti vedea şi altă 

dată; chiar de sâră, daca permite.... 
— Cu cea mai mare plăcere; căci dorescit să am bine- 

cuvintarea Sinţiei Vostre.“ 
| Ea, ceru la plecare ai săruta mâna, după cum o săru- 
tasse la venire; atunci ca şi acum o sărută după cum păcătâsa, 

Madelena, patrona sa, săruta picirele lui Hristosii. 
Coborând. scarra, eii şi părintele pufnirăm de risi, ast 

fel încât saudă rivala mea. 

Astă sâră plecăm, Agapio, din acestă Monăstire. 
Maica Minodora este gelsă de amantuli ef, care nu 

sâmănă cu allii meii; căci, în celle şâpte qille cât am stat 

în acâstă monăstire, sinţitulii nostru păstorii a trebuit să bine- 

cuvintese cel puţin şâpte cuvi6se, iertând ca Hristosii pecca- 

tele la tâte aceste Madelene . 
Nică unii cuvântii n'am dela tine. Scrie'mi cu adducăto- 

rulii, “care vine intr'adins acolo pentru affaceri alle arhie- 
veului. Ell ne va găsi la înturnare la monăstirea Nemţu, 
unde ne vom opri câte-va dille, 

Te îmbrăţişedii din inimă Peste pugin sperii a ne ve- 
dea; fiind că aflu din sorginte sigură ca Muscalii intră ne- 

greşit, împins6nd pe Turci înainte. Cât voii fi de fericită 
vedândute, şi putând umili pe Zavergii din Bucureşci şi din 

monăstire. 

“Marta ta. 

 



CAPITOLU VIII. 

OLIGARHIA, DEMOCRAȚIA șI DEMAGOGIA. 

Monăstirea X,.... 20 Aug. 1848, 

Sora mea arta, 
Celle două epistole alle tâlle 'm! a causatii bucurie 

şi întristare; bucurie, fiind că tu eşci veselă şi fericită în 
acelle locuri pe cari le-am visitat şi eii în anii trecuţi; 
întristare, pentru că în toti loculii femeea e jucăria, bărba- 
tului; căci daca schituleculă O... n'a fost scutitii de scanda- 
lurile ce bântue chinoviele din Moldova; 6tă, soro, uă pro- 
bă mai mult că celibatulii monacalii, adică căllugăria, este 
contra Naturei şa, Evangeliului. Va, veni timpulii când, după 
emanciparea averilor administrate de căllugări, se vor eman- 
cipa şi căllugării, remâind schiturile gi monăstirele ceea ce 
trebue să fie, ceea ce să dice c'ar fi fost la formarea lor: ce- 
tăţă apărare, spitaluri, scoli, adăpostit pentru săraci şi invalid! 
cară, luptând pentru ţârră, ai dreptii a repausa în acellii liman 
alli religiei. Despre acâsta vom vorbi pe larg la întârcerea ta, 
după căderea Revoluţiunei, care va fi învinsă peste pucin, din 
nenorocire. | - 

Dică din nenorocire, fiind că omuli e creati pentru 
adevării, adică pentru libertate; pentru acâsta s'aii sacrificat 
Moise, Socrat, Hristos, Apostolii, şi milliâne de martiri ai 
Crucel şal Stiincey; dar fariseii altarului s'aii înţellessii cu 
fariseii tronului, şi ait parodiat principiele sacre din Evange- 
liă, sploatândule în folosul lor gal unei minorităţi favorisată 
de sortă, care se chiamă Oligarhiă, .. Roma Papilor înlocui Roma 
Cesarilor; Regii şi Împeraţii deveniră tributaril Paper. Luther 
loveşte abusurile Papei celle scandalâse, şi idolul din Vatican 
pierde prestigiului; atunci un Spaniol ambițios, Loyola, să of- 
feră a susține idolulii, cu condiţiune ca sectatorii săi să domine 
conştiingele, şi prin conştiince, lumea întrâgă. Oameni ar pro- 
gressului, ca Molliăre, Voltaire şi Rousseau în Francia, ca Schil- 
ler şi Gothe in Germania, ca Shakespeare şi Bacon în Anglia, 
ca Gallileii şi Savonarole în Italia, ai preparatii Revoluţiu- 
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nea cea Mare, care fu Evangeliul în spiritii şi "n adevării, după 
cum Cristi îlli propagasse prin parobole (pilde). Precum Con- 

standin Cesarul scamotasse în Roma Evangeliulii, ast-fel Na- 
poleon ÎI scamotă în Franca principiele dela 1789; le presără 
cel pugin între populii subjugaţi cu sabia sa; astfel dar pu- 

terea, Oligashilor începu a slăbi,. fiind că. poporulii se lu- 
mina; la mârtea lui Napoleon: multe popre scuturată jugul 
appăsătorilor lor; intre acestea, fură şi Români. 
„Apo. Revoluţiunea francesă dela 1830 încuragiă şi ana 

mult popârele în pretenţiunele lor legitime, făcând să tremure 
Tiraniit pe tronurile lo. 

În; fine, Revoluţiunele. din: anul acesta ai vesturnat Qi 
gaxhia de pretutindeni cu. toţă idoliy .seţ. Democraţia 1 a luat 
locul PepGrele sunt pe tronă; dar;icât vor sta? Pugin! Fiind că 
conducătorii lor sunt egoişti, desbinnţi, inepţi; .şi fiind că po- 
porele nu sunt, încă. «preparațe pențru guvernulă democraticii; 
şi- Românii, mai pucin. decât alte Popbre cari: ai seculi! de 
esistincă politică, . -. 

: Bi consideri. mișcările, revoluţionare din România dela 
1821 şi 1848 ca uă epocă. de însemențare a reformelor: so- 
ciale. şi politice; semânga aruncată de: Tudor a resărit îndată; 

„ semingele aruncate de Eliade își vor da fructele cel . mult 
peste dece. ani. 

„Daca poporele. ar. fi fost preparate, elle "şi ar fi dati 
mâna, formând uă, sacră alliancă pentru a resiste Tiranilor 
lor;. ceea ce nu se pâte adi, . S& „va «putea mâine, cand po- 
puli vor căpăta lumini .şi esperiincă. . 
„.  Antagonismulil popâreJor, fructii allii innorangel, şi lipsa 
de patriotismii elassicii ca. la Bilinl şi la Romani, şi corumpţiu- 
nea întrodusă odată cu civilisaţiunea, şi invidia unora, am- 
biția reii înţellâsă a altora, . interesele: şi privilegiele cellor 
favorisaţi pînă aci de sârtă, în fine escessele libertăţis: 6tă a- 
tâtea cause cari. vor face a .se amâna Revoluţiunea, nu ase 
anula, Acţiunea (Revoiuţiunea) împinge omenirea cu tref: pași 
înainte; Reacţiunea, (Restauraţiunea)” a împinge cu: ună pasii 
înapoi; ast-fel Progresulii. face duo! paşi la fie-care sguduire 
politică sait socială... Progressulii este Dumnedeii ; omiulii este 

 



53 
raționabilii şi perfectibilii ; esperiinca trecutului (istoria) este. unit capitali de care nu profită! toţi, ce e drept, ajută însă mult mersului omenirik spre ținta; propusă, care este Ca popoa-: rele să formose uă alliangă, federală pentru a paralisa alliance sacrilege ca cea dela 1815. pi. E - Ceea ce mă întristâsă este Demagogia, -acâstă Plagă soi: cială a timpilor moderni: ea 4 ;compromisti Revoluţiunea cea Mare dela 1/89 ; ea, pătedă ai cu sânge nobili: nobiluli pă- mentii all Francicy, Iâgănulii Egalităţii, (fără care Libertatea, e. ua minciună, precum.:ambele sunţ ua minciună fără Justiţie); ea în fine; Demagogia, compromite și -la NOX ! adi, şi: va; com-, promite pâte şi mâine, principielc sacre de dreptate şi frăşie, scrise în capulii proclamaţiunii, dela Islazii, şi pe care IIrig- tosii ar binecuvinta-o, 'daca ar trăi, m In monotona; linişte: a, moniistirit unde - trăescii, citescit, regulatii foiele publice de adi, de curiositate şi de instrucţiune. Duoă jurmale mat cu s6mă sunt; adi cari treci de linhină-, tori şi conductori at poporului : este. Piunculă. Română. şi Po- pululii Suverdnă ; cellelalte, - ai appărut ş'aii dispărut: ca a- celle flori cari diminega înfloreseit şi sera să: vestejesoii.; ca a-: celle insecte ce să nascii. când: resare sârele, Şi: morii când sorele. appune. Din aceste eftemeride alle publicităţii -perio- dice, este una care trebuia să esiste : este diarulii Reforma, din care possedii numai duoă No.... vedactatii de uni D.A. I. Creţiescu, şi care se vede că e omii sinceramente progresistă şicee ray, conştiinţiosii, Ellă se inspiră, ca şi Eliade, din prin- cipiele sacre alle Tivangeliului Yalle unor Apostoli ca Pavel] Fă ast-fel că, în fruntea, jurmalului seii, citescit aceste cuvinte alle: sublimului Apostolii Pavel : o Să a 

„Libertatea, este spivitulii lui Dumnegeii ; unde nu. este: libertate acolo nu e Dumnegeii, * | e Apoi şi limba Reformet este simplă şi populară, materia e conformă 'cu împrejurările, ast-fel că Scopulit: este: ajunsi.: Ii trimiti câteva No. din fie-care din aceste 'trey or-: gane de publicitate, ca se le appreciesi singură. 
Poporulii suveranii este ună diarii seriosi, care res- punde cu titlul ŞI cu scopulii ce ŞI propune; dar având mulţi redactori, cu diflerite gusturi şi opiniuni, i lipsesce adesea, u- 
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nitatea de cugetare: unit redactorii desaprobă all ceea, ce 
a disit ierl colegulii seii :); alt-fel, e singurul organi de pu- 
blicitate care merită a fi citită, fiind instructivii. 

Cât despre Prunculă Români, titluli nu 'pâte scusa 
copillăriele, neconsecințele şi mișelliele sâlle, pe care le afli 
mai în tote numerile. Cum e părintele şi copillulă. 

Cu tâte astea, precum furtunele şi insectele veninate ai 
" şi elle missiunea lor providenţială în Natură, asemenea şi De- 
magogia este pâte un reii (rebuinciosă. | 

In privinţa Pruncului în cestiune, tâmă'mi e că, chiar 
când va deveni bărbatii, va fi totii copillărosii, tot neconse- 
cinte; şi ce e mai gravă, de va remânea ceea ce e adi, apoi 
mult reii pote face ellti societăţii române! 

Eram hotărită a nu face politică într'uă epistolă ce avea 
de scopi aţi anunţa lucruri cu totul altele; dar mi'af provo- 
cati în epistolele tâlle, numind Zavergii pe aceia cari, cu 
sacrificiulă viecet şalli familiei, ai oprit uă Zaveră ca cea 
dela 4821, pe care o cloceaii Muscalii; at numit apoi păpu- 
şării principiele sacre din proclamaţiune, cum şi propaganda 
făcută de juni p'intre săteni şi cellelalte classe desmoştenite. 

Înţellegi, sora mea, că nu puteamii sta indiferentă la 
asemenea provocări. Agapia. 

1) După răsturnarea Căimăcămiei dela 30 Iuniă, se citia în No, 4 
ailii acellei foi „că Russii, de vor veni în ţârră, vină ca amici; şi tre- 
„bue a'i întâmpina cu flori gi cu stâlpări, g'alle deschide bragele spre ai 
„îmbrăţişa, şalle pune cununi pe capii, ș'alle da crucea s'o sărute, că «i 
„ne vor strânge în brage, ca fiate pe frate, ete.t Acelle esagerări ridicule 
fură desaprobate în No. 6 allă acellui jurnal, Intr'adevăr, sfişierea Polo- 
niei ga Crimeii, smulgerea unei câste din corpuliă Daciei de către Russia, 
care a lăsat p'Austria a smulge și eaaltă câstă, în fine articulii adâiţio- 
nali din Regulamentuli Organică, prin care ni se răpia autonomia, sunt 
destule probe cari să ne facă a crede că, de vor intra Ruşii, cum or să şi 
intre, (find că numai unirea Ungurilor co Românii i ar fi putută opri 
la Prat) ei vor săruta crucea, şi vor trece înainte; iar îmbrățişarea lor 
va fi sugrumarea Romăniei. . 

 



CAPITOLU IX. 

MANTIA MONAHALA. 

Sora Agapia avea uă vară în Bucuresci, ca, de 18 anni, 

căria îi intrasse în capii să se călugărescă; ca s'o lecuiască 

dar Wacâstă manie, care p'atuncea, era, la modă, Agapia 0 în- 
vită la Monăstirea X.... pentru dillele de 24, 25 şi 26 Au- 

gusti, când uă soră avea să se facă rasoforă, cândii uă raso- 

foră avea să îmbrace mantia călugărescă, iar uă căllugărică- 

mantia de schimnică, fiind patru grade de ierarchie mona- 

hală : soră, rasoforă, călugăriță şi schimnică. 
Formalităţile întrebuințate la femei când să facii mo- 

nahe să întrebuinţedă şi la bărbaţi, cu mici deosebiri. 
Cândii uă femeă, de orl ce condiţie voesce a se călugări, 

nu pâte intra, într'uă chinovie decât cu voiea în serisii a Mi- 

tropolitului s6i a Episcopului locali; ea nu este silită săi 

schimbe numele, ci numa! costumulii, care se compune din- 

tun poteapii mică, (în formă de tingirică) care se numesce 

cullionti; dintruă maramă n6gră cu care să imbrobodesce, lă- 

săndit numai chipul descoperitii, şi care se numesce cani: 

Jafcă; dintr'un antiriă de lână (saii rochie n6gră), dinti”un bi 

de pielle, dintr'uă cruce atărnată la gâtii şascunsă sub anti- 

viii; şi dintiuă pereche de mătănii de lină cuă sută de bâbe. 

In timpii de iarnă, ea pârtă şuă scurteică lungă îmblănită; iar 

pe asupra acestui costumă pâte purta un fellii de capotii 

largi de lână, în formă de rasă. Totii costumulii e în negru. 

Acea soră este dată subt ascultarea unei călugărițe; 

daca acea soră este de condiţiune, este considerată de maica, 

cei servă de Mentorit ca uă fiică sufietescă; daca sora, este 

uă femee din poporit e considerată ca servantă saii poslujnică. 

Sora pâte conserva numele de botedii; ea pârtă tâte sar- 

cinele unei tălugărițe, afară de rugăciuni, care le pote face. 

pe jumătate de câtii uă călugăriţă. 5 

Cu câteva gille înainte de dillele fixate pentru ceremonia 

facerii de. rasoforă, de călugăriţă şi de schimnică, vara Aga- 

piei se afla în Monăstirea X., ..



| In dioa de 24 Augustii, sora ce voia să se facă rasoforă 
duă mai ântâii! bine-cuvintarea! preotului, înainte d'a se începe 

„liturghia, pe cândii so citescii Orele (e6surile). Sora se închină, 
mai ântâiit pe la, tâte icânele, făcând câte “trei mătănii la fie- 
care; după terminarea lecturet Orelorii, preotul pusse epitra- 
firul şi felonul, stând înaintea, uşelorii împărătesci (alle alta- 
rului); uă maică addusse pe soră înaintea preotului, pe când 
se citia, câți-va psalmi şi tropare; sora, apoi îngenuchiă, şi pre- 
otul îi citi duve rugăciuni de mulțumire către D-deii, care 
sa milostivit în fine a scăpa pe r6ba sa de viaga lumâscă cea 
deşârtă, chemânduo la, assemenea cinstită făgăduingă; şi! oră 
a trăi cu vrednicie în acâstă, viagă ingerâscă, şi a fi apărată 
de cursele Diavolului, “pădindui Dumnedeii suffletul  curatii 
până la morte, şi învrednicinduo' a fi cassă săintă; a Îur Hris- 
tosti. Preotul Ină apoi fârfecele, şi tonse câte pucin perii din pa- 
tru părți ale capulut surorel, în formă de cruce; şi disse: 

- „Tunde-se +6ba lui “Dumnedeii (Domnica) în numele ta- 
tălui, amin! Și ali fiului, amin! Și ali sântului spiritii (duh) 
amin !* e a a 
„Iar cântăreţele disseră de trei ori: Dâmne miluesce! 

Apoi preotul îmbrăcă pe sora cu rassa, punăndu'! în capă 
pâtcăpellu şi cămilafea; apol citi încetii uă rugăciune prin: 
care chiăma darul sântului spirit assupra surorel, 

„Bată tâtă rândueala la facerea de rasoforă, 
In dioa de 25 Augusti veni rândul unei rasofore, anume 

Maria, ca să priimescă îngerescul chipii allii mantiei, adică a, 
se face călugăriță. | a 

Mai "nainte cu câte-va dille, superiora Monăstiret înstiin- 
țasse pe confessorul: matcelorii de la Monăstirea vecină de băr- 
baţi, (sub patronagiul căria era pusă Monăstirea de maici 
X....) ca să vile să bine-cuvintese nunta acestei surori cu Hristos, | | i 

Rasofora, Maria, -pâdindii pravila bisericii în acelle dile, 
găti vestmintele trebuinciâse, pe care le înfăşură întruă le-. 
gătură, şi le dete maicei care'Yservisse de Mentorii, în predioa 
ceremoniei, după -Pavecerniţă, ca, să le depună îhaintea icâner.. 
Mântuitorului. Di 

 



Cândii se tatâmplă mal multe rasofore să îmbrace 1 

tia călugărâscă, - -vestmintele lorii se e depunii fiă- care d ară 

pe la icânele celle mari. 
“La vă eră după miedul nopţii, confessot ulii chiămă ini: 

intea sa pe rasofora Maria care voia a fi tunsă, şi în arătă. 
ce este căllujzăria, cum se cade a pttrece viaca monahală întru 
înfrinare, suppunere şi ascultare; apol bine-cuvintânduo, îl re- 

comandă priveghere în acea n6pte, spte a se face demnă de 
mirele Hristosti, prin rugăciune şi spălare a "corpului: ca şi: 

cu sufidtul şi cu corpul să fie curată pentru asemenea di mare, 

când se face denină a deveni miresa fiului lar Dumnedet. 
La trei ore după mielul nopţii, clopotulă şi toca, vestiră, 

începerea, rugăciunii de diminâţă (utrenia). Rasofora Maria, 

se afla în biserică înaintea cellor-l-alte.: După sfârşitul Utre- 
niei, 'rasofora 'se întrse în chilia sa, se îmbrăcă cu cămaşa. 
de lână, „Şi se încălță cu ciorapil de Jâtă, punând pe umeri 

uă rassă. Apoi citi întrebările ce avea să: facă, confessorulii, 
și respunsurile ce avea, să dea la acelle' întrebări, în faga u- 
şelor altarului, înainte d'a înibrăca mantiă căllugărescă. 

Cândi tea anunciă la 7 ore începerea serviciului numit 

Orele, şi care precede liturgia, rasofora Maria se afla în 
tinda bisericei, unde ascultă rugăciunea; cândii începu citirea 
Ore! a treea, rasofora intră în biserică, însocită de confessor ; 

şi priimindă bine-cuventarea superiorel, făcu uă metanie mare 
inaintea uşei împărâtescă ; şi sărută icânele cele mart şi icâna 
de la iconostas, făcăndii la fie-care icână câte. trei metanii, 
ducă înainte de a săruta icâna şi una pe urmă. Veni apoi în 

mijlocul bissericei, făcu iarăşi trei metanit mnant, și spre strane 
câte uă metanie, cerândii iertare de la maică; după aceea se 
întârse iarăşi în tinda, bisericeă, tunde şedu într'uă strană pină 
după Vohodul celli micii ali sântei liturgii ; iar după 'Vohod 
eclisiârha împărţi luminări (în comptă rasoforel) pe la tote mai- 

cele ; iar confessorul, venindii în tinda bissericei, desbrăcă 'pe 
vasofora de rassa el, lăssănduo, numai în cămașă şi în călțun;, 
cu capu goli şi cu părul despletitii ; iar căntăreţele căntară 
de trei ori troparul de la Catisnia, întâiea, în coprinderea + Ur 
mătâre : 

 



“ „Bragele celle părintesci grăbesce a le deschide mie, 
„Mântuitorule ;: căci curvesce am cheltuit vaca mea ; şi năzu- 
„indii la bogăţia cea, nesfărşită a îndurărilor tâlle, nu trece 
„Cu vederea acum inima mea cea săracă; că ție, Domne, îţi 
„strigă cu umilință: greşit-am, părinte, în certi şi înaintea ta!“ 

Tâte maicele şi căntărețele se adunară în tinda biseri- 
cei, cu luminânile aprinse; co::fessorulii luă pe rasofora sub 
mantia, sa cea.largă, încâtă, accoperindu'” totii corpulii, nu- 
mal capu-i se vedea; precedatii de cântărețe, cari cânta tro- 
parul de mal susă, ellă intră în biserică; la câţi-va paşi de 
la uşa bisericei, rasofora făcu uă metanie mare, pe care o 
repetă şi când ajunse în mijloculă bisericei, înaintând astfel 
sub mantia confessorului pînă la uşele altarului, unde era aş 
ternutii josă unii covorii. Aci rasofora, fâcândii uă cruce şi 
uă metanie mare lîngă marginea covorului, se întinse pe co- 
voră, ;cu capulă, spre altarii, cu faca la pământii, şi cu mâi- 
nile întinse în formă de cruce. Attunei confessorulti, atingând 
capulă rasoforei cu mâna dreptă, îi disse: 

„Sedlă-te; căci a vădutii D-deii smerenia ta; şi te îm- 
brăgişsdă pe tine, care te appropil de D-deii cu inimă drâptă 
şi cu sufletii curati.“ 

Rasofora se sculă în pici6re, ţiind mâinele crucișt; pe peptii; 
şi preotul îi disse: 

„Respunde cu frică la întrebările ce'ţi facti, ştiindii că 
însuși Hristosit, cu maica sa, cu îngerii şi cu toți sânţit sei, 
staii facă nevăguți, ascultă răspunsurile ce vei da; şi la a, 
duoa, înviere îţi va, resplăti, nu după vorbe, ci după fapte.“ 

După acesta începură, întrebările şi respunsurile. 
Întrebare. — Ce ai venit, soro, cădând la sântulii jert- 

felnicit şi la, acestă sântă adunare? 
Respunşii. — Poftescit viaca cea pusnicâscă, cinstite părinte. 
— Poiteşci să te învredniceşei îngeresculuă chipă, şi să 

fii în rândi cu căllugăricele? 
— Aşa, cu ajutorulă lui Dumnegeă, cinstite părinte, 
— Bună şi fericită lucru al alles, însă de 'lă vei şi 

săvîrşi; căcă lucrurile celle bune cu ostenâlă să câștigă şi cu 
durere să săvirşescă. 

Ş P
E
,



„Din voea minţit tâlle te appropii către Domnulti? 

— Aşa, cu ajutorulii lui Dumnedeii, cinstite părinte. : 
— Nu de vr'uă nevoe sai silă? 

— Na, cinstite părinte. 

— Remânâ-vel în monăstire şi în pusnicie pină la sfur- 
şitulii viegei tâlle? 

— Aşa, cu ajutorulă lux Dumnedeii, cinstite părinte. 
— Pădite-vel în curăjie şi smerenie? 
— Așa, cu ajutorulii lux Dumnedeii, cinstite părinte. 
— Pădi-vel, pînă la mârtea ta, ascultarea către ma! ma- 

rele tei, și către tote surorele celle întru Hristosti? 
— Asa, cu ajutorulii lut Dumnegeii, cinstite părinte. 
— Răhda-vel t6tĂ scârba şi greutatea viegei căllugi Areşci 

pentru împărăția cerurilor? - 

— Aşa, cu ajutorul lui Dumnedei, cinstite părinte. 
Pr cotul i dette apot învăţătură (consilii) cum să fie răb- 

dătâre, smerită, ascultătâre ete, recomandându'i cu depsibive 
ruga şi postulă, lepădarea de tume, de părinți, de frați, 

toți ai. sei, chiar de cinstirile şi de dogățiele lumii aceştia . 

— Acestea toate aşa le mărturiseşci, în nădejdea pute- 

ril lui Dunnedeii, şi te făgădueşci să rabq! pină la sfirşitulti 
viecei tâlle? 

— Aşa, cu ajutorulii lui Dumnedeii, cinstite părinte. 
Preotulii citi uă rugăciune prin care chiăma darulti lui 

Dumnedei asupra, Mariei, care priimisse numele de Da- 
maschina; şi oră a se învrednici să stea (după mârte) cu 
mucenicele Tecla, Efprassia, Olimpiada şi celelalte întemeie- 
târe alle îngerescului chipii ali căllugăriei, pentru femei. 

Preotulii pusse apot cartea pe capulii Damaschina şi "i max 
citi şi alte rugăciuni. 

— Eată Hristosti stă de facă aici nevedutii; vedi că ni- 
meni nu te silesce să vii la acestii chipii; vedi că tu de a 
ta bună voie poftesci logotna marelui și ângerescului chipii, 

— Aşa, cinstite părinte, de bună voe. 

Apol i ordonă de trei ori a lua fârfecile depusse pe E. 
vangeliii, pe care fOrfece Damaschina le dette preotului, sărutând



de tre ori şi fârfecele şi mâna preotului, care taiă din capulii 
e câte pugin păr în formă de cruce, dicând:,, . 

— Sora nâstră Damaschina îşi, tunde părulă capului, în 
numele tatălui, şallii fiiuluy, galii sântului duhă! | 

Cântărețele cântara de trex.ori „Doamne milueşce .“ 
Apucând apot preotul mânecele cămăşe!  rasoforei, i disse : 

„—. Sora ;nâstră, Damaschina s'a îmbrăcatii în cămaşa 
veselicy, a sărăciei, a neagonisellei, în răbdare, neyoe şi greu- 
tate; în, numele tatăluș, şallii fiului; ali sântului duhii 

Apol binecuvintă, cămaşa, go „dette rasoforei care sărută 
şi cămașa şi mâna lut. Asemenea a urmat cu tâte cellelalte vestminte. e Ra 

„- Puindu”* crucea de gâtu, i disse să'şi adducă aminte de 
patimele lui Hristoşti. . | 

Luând antiriulii,. i disse că să îmbracă în haina ve- 
seliej. o e . 
„Luând briulii, i disse că Şi încinge mijloculii cu pu: 

terea adevărului, spre omorirea tnupului şi înnoireă sut- 
fletului. | . 

Luând pâramanuli !), i disse că este logotna chipuluy 
îngerescii, spre înfrinarea, şi lepădarea, tuturor poftelor tiupeşel- 
"Luând rassa, i disse că să îmbrăca în haina minturii, în 

zaoa dreptăţii, spre a se feri de gândurile celle relle, avînd” 
în minte numal gendulă morii. 
“Luând mantia, i disse că e mantia logodiril ingeresculuy 
chipi, îmbrăcămintea nestricăcidsă a curăfiei. | a 
> Luând potcăpellul, i disse că se accopere cu : coifulii, 
nădejdea mântuirii. | Stă i 

“Luând camilafea, i disse că este logotnă îngerescului 
chip, a „i 

Luând călțunii, i gisse că este încălțămintea. spre găti- 
rea bunei vestini a păcei. ie - , 

“Luând mătâniile, şi țiindule de crucea loii, îi disse că 
este sabia cea duhovnicâscă, cuvântul luk D-deii spre rugă- 

  

1) Paramanulă este ună petică de materie nsgră, d'unii lată de mână, 
cu lînă 'colurată,! crucea cu tâte îi dna Taia i Oe sar ep a . obiectela ce 'aifi' servit. la răstiginirea lui Hristos rin -. E E 

atirnată la spate, și pe care e cusută, '
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ciunea din totii minutulii; find datore a: repeta, dioa şi n6p- 
tea, cu gindul şi cu gura: „Dâmne, Isuse Christâse, fiulti lut 
D-deii, mîntueşte-ruă pe mine păcătosa!* -.. 

„Luând. crucea de botezi,.repetă cuvintele lui Hristos: că 
ping. va, yrea; să urmese. lui, 'să se lepede de- sine, şi să ia 
crucea, în spinare, şi să viie: după dânsul,“ 

Preotulii dete crucea, rasoforel, care. 0 sărută şi o tu 
apoi în'mâana dreptă; 

Luână preotul apoi uă făclie, aprinsă, repetă. Si aci cu- 
vintele lu! Hristosii „că aşa să luminese luinina: vâstră ina 
intea 6menilor, ca vădândii faptele vâstre celle: bune, să mă- 
rescă pe tatălii vostru cellii din. ceruri: - că 

Rusofora, primind făclia, 0 inu tot în îndua drepti iul» 
preună, cu crucea,.,; i a 

Preotal, binecuveatândii pe rasofora, “disse:.. 
„Sora nâstră Damaschina a luată. adi logotua n narelut şi 

bogerescului phipăle. Dă 
Atunci confessorul, care addussese pe rasofora. sub man- 

tia sa din tindă în biserică, o 'condusse îritr'uă strauă ;; şi după 
citirea  Ecteniilor, se citi apostolulii şi evahgeliulii. care . ur- 
m6şă : SAE j 

Cartea sântului Apostoli Pavel către Efesseni. 
„Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul, şi întru puterea tăriei 

lui; imbrăcaţi-vă întru tâte cu armele: uk Dumnedeii, ca să 
puteţi sta împrotiva meșteşugiriloriă Diavolului ; că nu ne este 
noă lupta împrotiva; trupului şi: a sângelui;: ci împrotiva Căpe- 
teniilorii, şi a Domniilorii,: şi a Stăptnirilorti lumii intunere- 
cului acestui vecii; împrotiva Duhurilorii - reutâţii cellorii:: de 
sub ceri. Pentru acâsta luaţi tote armele lui: Dumnedeii ca 
să puteți sta împrotivă în dioa cea rea; şi tte isprăvindule, 
să staţi dreptii aceea încingendu-vă mijlocul : vostru - cu 'ade- 
vărulii, şi îmbrăcându vă în zaoa dreptăţii, şi încălțându-vă pi- 
ci6rele spre gătirea Evangeliei păcii, preste tâte luând! pavăza 
credinţii, cu care veţi putea: “stinge tote săgețile” Viclânului 
celle aprinse; şi coiful mântuirii luaţi, şi sabia duhiilit, care 
este cuvântul lui Dumniegeii.“



Evangelia de la Matei. 
„Dis-a Domnul: cela ce iubeşce pre tatăl săti sai pre 

mâmă-sa mal multă de câti pre mine, nu este vrednici de 
mine ; și cella ce iubeşce pre feci6ră sati pe fată mai multii 
de câtii pe mine, nu este vrednicii de mine ; şi cella ce nu'si 
ia crucea, sa ca să viie după mine, nu este vrednici de mine. 
Veniţi: câtre mine toţi cel osteniţi şi însărcinați, şi eii vă voii 

„odihni pre vor; luaţi jugulii meii, Şi vă învăţaţi de la, mine, 
că sunt blindii şi smerită cu inima; şi veţi afla odihnă. sufle- 
teloră vostre: că: jugul meit este bun, Şi sarcina mea, ușâră este.“ 

După acâsta rasofora, care acum 6ra monahă pe deplini, 
se împărtăşi cu Sântele taine; şi după sfirşirea liturgiei, i se 
dette în mâna stângă uni evangeliii, pecare împreună cu cru- 
cea 0 sărutară tote maicele Şi surorile, întrebându-o fie care 
cum te chiamă? Şi ea respundândi că se chiamă Damaschina ; 
iar surorile respunseră : 3 : 

„Să te mântueşei întru Domnul, soră; şi te rogă şi 
pentru not.“ : 

“ După citirea altori rugăciuni, monaha, însogită de con- 
fessorii, se dusse la, superiora, cu făclia aprinsă, spre a priimi 
bine-cuvântarea ej; superiora o povăţui şi ea cum să se facă 
vrednică de împărăţia, cerurilor, „Prin supunere, infrînare Şi 
smerenie, i a 

„+ Intoreându-se la chilia, sa, monaha Damaschina fu în- 
timpinată de maici Şi surori de etatea sa, care purtau -ză- 
branice la mână, şi unele aveaii batiste grelle de mătasse, dă-. 
ruite; de monaha, în locii de betâlla întrebuințată la logotnă. 

-Monaha le dette apoi la tâte dulcâță, cofeturi şi vuteă; 
şi îmbrăgişindii pe tote, remasse singură în. chilie, numai cu 
mirele Hristosii. e 
+ În timpul mesei, monaha Damaschina servi pe maici şi 

pe surozi; şi după terminarea mesei, atunci mâncă şi monaha 
singură, -- ! e 

Cincă dille - d'a, rândul ea nu scâsse vestmiutele după 
dinsa, nică chiar în timpul somnului, occupându-se în acestii 
timpii numai cu citirea, pravilei bisericeşti. . 

Aci să termină formele pentru priimi ea: mantiei căllu-
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găreşci, cunoscută sub numirea de chipul cellă mică allă îngeriloră. Trecem acuma, la chipul cellă mare, sai la mantia schimnicâscă,. 
In dioa de 26 Augustii să făcu ceremonia, pentru schim- nicia unei monahe anume Epistimia. După cei mărturisi păe- catele la confessorii, spre a deveni demnă de împărtăşirea cu corpul şi sângele lui Hristosăi, ea trecu prin t6te acele for- malităţi întrebuințate pentru priimirea, manție! căllugăreşei, cu deossebirea următâre : că vegimintele el adduse de cu scra în biserică. fură depuse la pâlele altarului ; că la Utrenie să căntă un canonii într'adinsii pentru assemenea, împrejurare, având de refrenii, la, fie-care strofă, aceste cuvinte semnificative: - Sfârşit bine iscusit dă'moi, Hristose, mie cellej bine is- „Pitite ;* că desbrăcarea, veşiminţelor monahei să făcu în tinda, bissericei, nu în chilie ; că la întrebările făcute -mona- hei fu şi acâsta, „daca, se I6pădă de lume şi de celle ce suntit în lume după porunca lui D-geii ?* iar r&spunsurile monahey fură întocmai . ca, acellea, alle rasoforei; numay rugăciunile preotului se deosebiră, tind conforme cu împrejurarea, Schim- nicia, fiind considerată ca uni all duoilea .botezii; că antiriul de schimnicie este nedespicatii înainte, îmbrăcându'li pe la capi; că între vestmintele schimnicei figurâsă, shima 1) şi a- nalavul *) care lipsescit simplei monahe ; că canGnele şi pedep- sele suntă îndoit mar grelle de câți lauă monahă, căci schi- monaha se consideră ca uă mortă în acestă lume; în fine 7 şcpte dille ea nu se pote desbrăca de hainele sâlle 2), 

  

') Shima este un fellă de patrafiră lungă şi îngustă, ce'lă pârtă pe peptă, şi pe care sunță dessinate, ca şi pe paramaniă, tâte obiectele ce ai servită la restignirea lui Hristosă,.. plasă heruvimi, Ccocoşi ete. ețe, -, 2) Analavul are forma unor găitane negre, ca nisce ecselbanturi. de officeră, care atîrnă pe umeri, în lungulă mâiuellor, Mi 2) Pentru deplina înțellegerea acestui capitolă, vedi Mîndueala tanderi chipului monahicescă, tipărită în tipografia lui El- Hade, la 1842, 
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CAPITOLĂ X. 

PRAVILA MONARALA. 

— Ei bine, Eliso! disse sora Agapia verişâret selle, cum 
ţi se pare căllugăria? 

— IÎmil place, respunse Elisa; de şi multe formaliţăți. 
— Val vădut: decât cununia, Şi chiar: acesta preserid 

lucruri cu greii de împlinit, presupuind că căllugăria nu gar 
face înainte de 25 ani; fiind că, oră cât S'ar tortura carnea cu 
postulii, cu munca şi cu ruga, ea va reclama tributulti ce e 
dâtore a da Naturel; Şi nimeni nu pote contraria nepedepsit 
legile. Naturei, “după. cum în Voiii esplica, acâsta la; locul sei. 

Voiii cerceța, dar 'Căre | „sunt. sarcinele miresei lui Hris- 
tosii; voii esamina dacă, Hiistosu ” şi Apostolii sei aii fost pen- 
tru căllugărie ; îţi voii irita cu: fapte tristele  resultate âlle 
căllugăriei şi binefacerile: căsătorier; în fine voii face istori: 
culii căllugăriel, spre, a vedei ce a pututit da :naştere' acestei 
instituţiuni, contrâriă Si Nâturer, Şi “Pvangeliulu, şi Civi- 
lisaţiunii. 
Pentru surorile” şi î monahăle cari” nu ştii carte, sai nu 

pot merge în Biserică “că, asculte pravila, elle. sunt datâre 
a o citi singure cu mhetaniele, conforinându-se Pravilei :de: 14 
Sâritul Munte. La „utreniat să “petrstă, stândit în picire, 30 de 
aţe de metanii, gicâuidă la fiece care grăunțe sait bobi allă 
metaniet rugăciunea, acesta: »Dâmne, Isuse Hristose, “ful lut 
Dumnedeii, milueşte-mă pre mine păcăt6sa“1). [n 'locă 'de Ce- 
sură să petr6că 10 aţe. Pentru Vecernie, 10 aţe. Pentru Pa- 
vecerniță, alte 10 aţe. 

Iară după aşediimîntul Şi “rândaiala ce se; obicinuesce 
în părţile Russiei, âssemenea, şi în locurile acestea, se urmeă 
întvacestii chipi: 

„Pentru Vecernie, de 100 ori rugăciunea, „Dâmine, Isuse 
Christose, fiul lut. Dumnedei, miluesce-mă pre gnine. păcătâsa 
şi metanii mari 25. Pentru Pavecer niță, opt rugăciuni, şi me- 
tanil 12. 

1) Adică 3000 de bsbe, repetând de 3000 de wi rugăciunea aceea, 
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„Pentru Paraclisiă, rugăciunea Precistei de 70 de ori, „Prea săntă Stăpâna mea, fecidră Marie, născătâre de D-dei, mântuesce-mă pre mine Păcătâsa“ şi metaniy 12, » Pentru Acatistă, rugăciuni 200 şi metanii 12, „Pentru Canonul îngerului, opt rugăciuni şi metanit 7. „Pentru Canonul Pocăinfei rugăciuni 100 Şi metanii 25. » Pentru Polunoşmiţă, rugăciuni 100 Şi metanii 95. » Pentru Utrenie, vugăciunt 300 şi metanit 8. | „Pentru tuspatru Câssurale, rugăciuni 200 si metanii 30 „Pentru Obeanijă, rusăciunț. 100 si metanii 19, »Schimonahiile Sunti îndatorate a; -face într'uă. nâpte 300 de metaniy mari, dupe sântul Calisti şi alți purtătony de D-deii părinţi. (Vegi la Filocalie); iară în Sântul munte, 150 metânil mari, şi 12 aţe Ca închinăciune,  :  „Rasoforele Şi cel puşi la cercare Suut datori să facă 100 de metani!, şi 3 aţe ca închinăciuny, repetând Ia fie-care Srăunțe rugăciunea ce mat Sus: şi închinându-se cu mâna Pînă la pămenti, 

o »Metanit mar nu se facit Duminica (Şi Ia prasnice mart), după canonul 20 al Soboruluţ ântâiii, şi can. 90 al Sobo- rului allii 6-lea, Şi can. 91 all marelui Vasilie. Nici după Paşti, în prasnicul cellori 50 dille, dupe acellaşii canoniă, si după Sântul Epifanie, Irineiii, si Augustin (vedi Epistolia, că- tre Ianuarie) si după Ieronim, Amvrosie, Avva Isaia si Bân- „tul Callist. 
„ară închinăciunile celle cu mâna, pină la pământ nu Se oprescii nici odată.« 

de Pravilă, 

Lu duo ore după miedulă nopții vara, iar iarna la 4 ore, approximativ, începe în Biserică rugăciunea de n6ptea, (irenia). o 
. Monaha însărcinată cu tâca anunță mal ântâit prin trâgerea clopotului deșteptarea mnaicelor ; apoi: vine la, fie-care monahă, (daca elle nu Sunt în mare numării) Şi dice la ușă: 
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pentru vugăciunele etc.; şi sora -saii monaha e datâre a res- 

punde din întru amin? Când nu respunde, clopotărâsa repetă 
pentru rugăeiunele ; şi când. nici a treea Oră nu respunde ni- 

meni din chilie, aceea batte în uşă şi în ferâstră, pînă deş- 

tsptă din somnă pe somnorâsa mirâsă saii fidanțată a lui 

Hristos. 

Se pote sntâmpla ca nici la sgomotulii ce face afară clo- 
potărâsa să nu respundă nimeni din chilie; atunci acesta al- 

l&rgă a anunţa pe superiora, care pote lua ori-ce măsuri pen- 
tra a, esplica :misteruli .... Misterulii nu se pote esplica na- 
turalnente decât găsind mârtă în chilie pe proprietara ei. 
sai. justificând monaha, lipsa din chilie în timpulă acella pen- 
tru uă necesitate imperiosă; afară din acâsta, misterulii se 

esplică în prejudiciulii ondrek cellei cu chillia închisă; cu tâte 
că surorile şi monahele celle infidelle Mirelui iait măsuri, în 

asemenea : cad, a lăsa în chilie uă confidentă care să res- 

pundă. sacramentalulă amin. 
In monăstirile unde sunt peste cincă-deci de monahe şi 

monahi, clopotarulii sai clopotărâsa deşteptă pe cuvi6se sait pe 

cuvioși cu t6ca de lemnii, cu care încungidră Biserica de trei 
ori, trecând şi pe din'naintea chilielor. ' 

Fată eftectulii ce a produs ânttia oară, sorel Agapia a- 
câstă deşteptare silită. 

Absorbită în cugetări melancolice, ce i le deştepta 1o- 
culii unde se afla, ea şedea p'un scaunii în pridvorii, cu ca- 

pulii regimatit pe mâna drâptă, putând vedea, audi tot, fără 

a fi vădută. 
Exa la Aprilie. Nâptea era întunecâsă şi rece; câte va 

-candelle luciaii în Biserică; liniştea, tristă a Monăstirii era în- 
trerumptă numai de cobitorulii boceti alli unui Ciurezii, :ce' 
se lamenta pe marginea învăllitârei acellei Biserice. Monăs- 
tirea părea uă Necropolis (cetatea Morților), saii unii cimi- 

tirit întinsă; iar crucile şi monumentele dupe la morminte 
păreaii fantasmele din Don Juan. 

D'uă dată licuresă prin curtea Monăstirii uă lumină, con- 
dusă d'uă umbră: era monaha care se urca în campanatoriu 

cu felinarulii; sunetulii Ingubru (Jalnicii) all campanei o 
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umplu de fiori reci, ca vintulii din acea ndpte; idei lugubre, 

ca sunnetulii campanei, şi ca mormintele ce o încongiu- 
vaii, strebătură prin Mintea sea ca fulgerile prin nuor!, ca 
lumina acellui felinar ii în întunereculii nopţii. Ea dise, fără, 
voe: „Oare acesta să fi fostii scopulit Creatorului făcând pe 

omii, acesti capii d'operă allii Naturei? Ca, să se îngrâpe de 

viii în aceste morminte? Dar daca toţi Gmenii ar imita e- 
semplul lui Pahomie şi Antonie, ce ar deveni globulii acesta? 
Unii întinsă desertii, locuiti de animale! Şi cine ar glorifica 

atunci pe divinulit maestru allii acestui sublimii candelabru, 

atârnată asupra capetelor nâstre? Cine ar admira opera mi- 

nunată a, creaţiunii, unde chiar firulii de iarbă attestă pute- 
vea şi bunătatea Creatorului?« 

Luminile ce începeaii a licura pe la ferestrele chilielor 

şalle Bisericel, luminele felinarelor de prin curte şi de prin co- 

ridore, lucind ca nişte Licurici pe câmpie, în fine dialogurile 

cuvi6selor cari coboraii şi urcaii scările şi cari mişunai prin 
curte, o deşteptară din meditaţiunea sea. Audi apoi următo- 
rulii dialogii între uă monahă şi preotulii Bisericel : 

— Aide mal iute, popo, caştâptă maica Stariţă în Bi- 

serică, | “ 

— Las saştepte; că şi eii asteptii de multe orf. 
— De ce naiba ai întărdiat atita? 
— Cei passă ţie? 
— Nu te îndurat de preotessa.... : 

— Cum nu tenduriă tu de cuviosulii Arsenie... 

— Vorbesce încet, popo, să nu te audă cineva. 
— Ba ce! Parcă lumea nu ştie... 

— Fiv-al! all Dracului de ţapi.... 

Acâsta convinse pe Agapia şi mai mult că totulii este uă 
mască de fariseii, spre a amăgi pe cel creduli şi bigoţi, fără 
însă a înşella pe Dumnedeii. , 

Ea cobori în Biserică cu Elisa. Ua cântărecă citea în mijlo- 

cul Bisericel, saii mai bine mormoia, fiind că nimeni nu înțelle- 

gea ce spune; iar parte din monahele imature și bătrâne, în- 

fâşurate în blane, şedeaii josii în strane, după esemplulii su-
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periorei, şi dormiaii; “iar celle ce lipsiaii dormiati n chilliy, 
singure sati cu amicii lor . 

Cântăreca cântă catisma VII şi troparele (Pololos- 

niga); apoi citi Psalmii de nâpte; apot duok catisme, fiind că 
nu era post; iar când e postii, se citescii câte. patru pe 

di; apoi citi cannele Sânţilor din Triodii, din Octoih şi din 
Mineiii, şi cântarea lui Moise ; apol iar Psalmii (Falitiele) ; 
apoi rugăciunile cunoscute, sub numele de cesulii I; în fine 

graiurile melle etc, | 
Rugăciunea de nâpte (Utrenia) -era terminată ; se stinse 

câte va, lumini ce ardeau, şi ua suroră se dusse din strană în 

strană să, destepte pe maicele.ce dormiaii. | 

— Regula acesta numi place, disse Elisa, 
— De” ce? 
— Ce fel! Să te scolă assudată div căldura aşternutului, 

şi să treci din atmosfera, caldă a chilliei în atmosfera umedă 
a Bisericej, cu stomahulii goilii, și să respiri fumuli luminărilor 

Şi aerulii umedii, este a contracta malatii cronice, . este a, te 
sinnucide. 

— Rămâi dar în chillie.... 

— Aşa voiit face, de va fi să remânii aci. 
— Atunci nu'ţi ajungi scopulii, d'a te pocăi. 

— Dar nu mă simţi capabilă... 
— Uitat-ai legătura ce face monaha d'a tortura corpulii 

pentru ca să scape suffletulit de fiaccările Iadului? 
— Incepii a mă desillusiona de ângeresculii chipii. 

— Prea de timpuriii! Dar acelle biete cântărece cari în 
câți-va ani ofticâsă? 

— Acellea, sunt nisce inartire! Cregii însă că'și îngrijescii 
sănătatea, luând dimin€qa bullionit caldii, şi ouă prâspete, şi 

— Te înşelli! Sunt oprite a lua ceva, înainte de pâinea 
sinţită (anaforă). 

” — Cine le opreşce a lua anafoă în chillie, înainte d'a 
"merge în Biserică ? 

— Pravila monahală. 

——. Şi cine le control6să ? 
—  Gongăinga lor, şi temmerea de scandalii și de, 

dâpsă.. 
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— Grea sarcină ! 
— Și încă nai vâdatii toti. 
» Redimarăm capul pe perină casă repaosăm pugin, când toaca anunță Curile: era despre dioă, şi ploea cădea 'tor- - rente. In chilie era, aşa de caldă! Pusserăm maşina de ca- fea, şi luarămii câte uă tassă de cafea, negră. Ne simţirăm regenerate. Cobonirăm iar în Biserică, unde se cânta: Câsuli III (Audi, Dâmne, dreptatea, mea). 
Câsulă VI (Dumneeule, întru numele teii mentueşte-mg). Şi alte rugăciuni ce se obicinescii a se cânta dimincca,. Eşindii din Biserică, Elisa dlisse ; 
— De câte ori o Să mai mergem aţi la Biserică ? — De alte trei ori, deosebit de lectura de la masă şi din chilie. 

| — Mult tocat, pacin mâncat. | „Ne culcarăm din nuoii ; dar furăm îndată sculate de tOcă și de clopote, cari invitată pe cuvi6se la liturgie. „În fine tâca anuncă şi începerea, liturgie!, care ținu vruă rel ore; după eşirea din Biserică, merserăm să visităm pe Superiora, care ne binecuvintă. 
„Între 10 Şi 11 ore tâca chiema, pe maici la trapezărie. Aci, la uă masă lungă, se aşedară tote cuvidsele, după ierar- hie şi etate; iar Superiora se pusse în capulii mesei; pe masă erai urdici, verdețuri, fructe, fasole Şi vardă, murături şi pâine nâgră, şi câte va sticle cu vină; iară în. postulii paştilor fasolea, şi varda sunt bucatele obicinuite. 
„În qille de dulce, poti mânca şi uoă, lapte, bringă etc. iar schimnicele numai Sâmbăta, şi Duminica poti mânca peşte şi unti de lemnă. - 
„LEngă superiora şedea la masă câte-va proestâse, adică foste-superiore şi foste-cântărece; apoi veneati cântăregele, ecclesiarha, şi arhontărâsă,; apoi schimnice, monahe, ' rasotore şi surori: uă oaste întrâgă de cuvioase!  - N | „Fiecare maică trebue a, citi pe rândii după uă catedră viecele sfinţilor, pe când cellelalte mănâncă. Fie care maică si soră trebuie a servi, câte uă septâmână, la, bucătărie, Ia spal- lătorie, la biserică, Ia trapezărie, Observaiii că unele cuviose, 
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de estmyplu superiora, cântărece, proestâse şi câte-vă, numat 
attingeaii cu buzele bucatele după masă. 

„Oră sunt Sătule, disseiii în gindulii mei, ouă îşi păs- 
tresă stomahulii pentru alte bucate în chillie .« 

Int'adevăr, după masă, uă cântărâcă mă invită în chillia sa. 
— Nu'ţi placi, Agapio, bucatele dela trapezerie, îmi 

disse maica Chipriana, at cuvântii ; mai alles în di de postii. 
Te-am invitati să prindim împreună, 

„Deschisse unii dulapii mascaţi în părete, unde era vă 
băcăniă întrâsă; improvisă apoi uă mașă cu icre moj, cu peşte 
prâspătii, cu sardelle de cutie, cu raci scordolea, cu dovlecei 
Prăjiţi, cu fructe, cu caracatică, tâte inotând în lămăe Şi 
olliii; apof vinuri negre şi albe, din ţerră şi din strein&tate: 
era uă masă de Episcopi! 

După masă, luarămii cafeava ; Şi maica Chipriana, ap- 
prindând ţigara, disse, esaltată de vinii: 

— Aşa trăim "noi, soro Agapio, mai alles acellea cari 
proslăvim pe Domnulii cu cântări în Biserică, dioa şi n6ptea; 
de ne am ţine de tipicii, am muri numa! întrun anti. 

— Dar confessorulii? Dar arhiereulii ? 
— Ei ne dai esemplulii, soro! Ce! cregi tu sinţi pe 6me- 

nii acestia? Mai lesne va intra funia corabiei pe urechile a.- 
cului, de cât prea sințiţii nostrii păstori în împărăţia ceruri- 
lor! Ce-ai dice tu când (-aşi spune că sunt unir din acesti 
păstori cari mănâncă claponi Şi beaii şampanie în septemâna 
patimelor ? | 

— Este cu putineă ?!! 
— Nu credi? Te voii face să vedi şi minunea acâsta, 

daca, vei mai sta pe la noi; fiind că ştiii că esci discretă. 
— Dar n6ptea, când mergeţi la Biserică, nu mâncaţi 

nimic ?... | 
— Cellii puţin eii, ca cântăr€gă, nu essii din chillie fără 

ună uoii prâspătii şi uă cafea cu lapte. 
— Aşa înţellegii, căci alt-fel n'a mai putea cânta, 
— Toate celle ce vedi şi audi prin Biserică, şi pe la 

trapeză, sunt pentru ochii lumit. 
" — Dar alimentele vâstre, mai alles olliul, vinuli şi 
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peştele sunt pericul6sc, fiind că apprindii sângele ; 'si Vaţt 
legat înaintea altarului .... 

— Nici toate alle preotului, nică toate alle doctorului, 
sora mea. 'Toate acellea sunt pentru cei proşti, pouz le das! 
peuple; nobili”, în totii loculii, faci escepțiune. După sântit 
şi tămâie. 

—  Înţellegii; dar n'at vespunsii la întrebarea mea: acelle 
alimente apprindii sângele... , 

— Fi bine! Ce fact re Pompierii când s'apprinde 
uă casă? 

— Dar atunci e mat logicii a urma legilor Naturei. 
— Ad e prea, terdiii ; gapoi,... scandalul 
— E mal mare scandalulit ce văd aici, din tâte pun- turile de vedere. | 
— Se pâte; dar cine e de vină? Aceia cari daii esem-" 

Plulii ; singuri ei ax putea, împiedica răul; este însă dulce 
viaca monahală, fiind scutită de grijele şi necagurile viecei conjugale şi sociale! a 

-— Este dulce adi, când dispuneţi de averile donatarilor; dar când le va încassa, Statul? 
— Unii căllugării nu piere nici odată: orbul de la toţi, şi dela orbulii nimeni; Şapoi,“celle sărace vorti munci, şi a- tunci ca şi adi; iar celle delicate şi leneşe, fiind cclle mar: procopsite, vor domina pe celle lucrătâre, şi vor trăi ca tren- torii din mierea albinelor. In fine, după wine viie potopulii.. Ceea ce ştiti este că în viaca asta este și Raiul şi Iadului ; și în ork-ce condițiune ar pune Destinul pe ommii, ellii trebue să'şi satisfacă tote simțurile, tâte gusturile, -tâte capricele. .. . — Cu ori-ce pregii? Cu ort-ce mijloc ? RE — Cu mijl6ce cât se pote mat oneste, în: apparincă, 

Fabula ne spune că Vulpea a invinsi chiar pe Leii, fiind că e ipocrită. Ce alt e Diplomaţia care guvernă lumea? 
— Eşti rătăcită, sora: mea, după părerea mea, 
— Chestiune de appregiare. Nu uita, Agapio, cuvintele lui Hristosti: Cine să crede fără greşală să dea 'cu piatra, în păccătosi.* a ă e 
Se audi toaca. Eraii patru Gre. Toaca vestea începerea: 

| 

 



rugăciunii numită, Vecernia, coinpusă din “câsulii IX, Psalmi, molifte, catisme, şi celle ce urmâsă după Dimne strigat-am. 
La apprinsul lumînărilor, tâca, chema, din nuoii pe maici la Pavercenigă; înti”ua di este cza mică, în alte dille e cea nare; iar în postii.se cântă amânduoă. 
După eşirea din Biserică, superiora addună pe maici şi pe suroni, şi le citi următoralii cuvântii. Agapia şi vara sa erai fagă, 

Cuvântă allii sântnlui Vasile cell Mare, 
„Ce este chipul monahicescii, şi cu ce se as6mănă? Și ce trebue să pădescă monahulii daca voeşce ca chipul lui să se assemene cu chipul cellii îngereseii? , 
„Chipul şi cinul monahiceseti este uă stare a Heruvimni- lorii cellorii cu ochi mulţi, şi a Serafimilori celloră cu aripă multe, cari neîncetată sbâră şi mărescii pe Dumnedeii cellii peste toate şi a toti puternicii, dicendă: | 
„Sfinti! Sfinti! Sfintă! D-lui Savaotii! Plin este cerul şi pământul de slava sa! Şi precum îngerit nu aii nici uă li- pire de lucrurile celle trecătâre, asa şi monahil trebue să nu aibă nici uă lipire cu patimă de nici un, lucru stricăciosii şi trecătorii (că celle lumeşti toate sunt trecătâre Şi vremelnice); ci pururea să, se grijscă de celle cereşti, cari nici ui dată nu pierii; să laude neincetatii pe Dumnedeii prin psalmi şi prin cântări, dioa şi nâptea, ca, nişte îngeri. Și precum Heru- vimi. ai ochi mulţi, aşa şi monahii trebue să aibă toti ochi. împrejuculi sufletului, ca, să privescă la bunătăţile celle gă- 

“tite lorii în vecul cellii viitorii, la frumuseţea Raiului, la îm: 
părăția Cerului, şi să se ferâscă despre tâte părţile de cur- sele Viclnului vrăjmaşăi, cellii ce caută ca unii Leii cum să 
înghiță şi să piardă sufletul.: Şi precum Serafimii ait aripi 
multe, aşa şi monahii trebue să, aibă aripi de jurii imprejurul 
sufietului, „ca să sbâre la înălțimea faptelorii cellorii bune, să 
se apere de gîndurile şi. de cugetele celle urite şi spurcate, 
care toti d'auna, năvălescii asupra suflețului monabhilorit prin 
îndemnarea pismaşului. Ochii sufletului mons hului este fecioria 
prin care pâte să vadă limpede pe Dumnedeii, cât este cu pu-
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tingă omului, după cum îl vădii Heruvimil, iar cel ce nu 
put păstra fecioria saii curăția, aceia nu. sunt ca Meruyimii, 

aceia sunt ca Dracii; că numal ei urăscă fecioria, și iubescii 

necurăţia. Aripile sufletului monahilorii sunt smerenia,-suppu- 
nerea, ascultarea, credinga, necîrtirea, dragostea, blindejea, răb- 

darea, postirea, privigherea, rugăciunea, prihănirea de sine ȘI 

nereutatra; acestea sunt aripile sufletului .monabhilorii ; acestea 

avândule monahii sunt ca nişte Serafimi; cu acestea poti mo- 

nahil s& sbâre la înălțimea cerului, şi să ajungă la scaunulii 
împăratului IHristos, si să se îndulcâscă de vederea lui, cân- 
tândă şi «i, şi Qicend: Sfinti! Sfinti! Sfinti! D-lă Savaotii! 
Plin este cerul și pământul de slava sa! Iar cari nu aii acestea, 
nu sunt ca Serafimit, ci ca o passere cu aripile smulse ce 
astâptă din câsii în csii să viie Uleul, să o prindă şi să o 

mânănce. 
„Cu ce voii. mal assemăna, Chipul monahicescii ? “Monahul 

assemenea este ca uă miresă; şi după cum aceea, logodită 
fiind, aşteptă împodobindu-se ca venind Mirele să intre buțu- 

rându-se în cămarea cea de Mire, aşa şi monahul, fiind că 
s'aii logoditii cu Mirele săii Ilristosii, trebue să aştepte, împo- 
dobindu-se cu tâte faptele celle bune, ca să intre cu dinsulit 
în cămara cea de Mire, care este împărăţia cerurilorii, bucai- 

rânduse şi veselindu-se accolo împreună cu ellii în veci nc- 

sfirşiță, îndulcinduse de frumuseţea nepovestită, audind glasuzi 
nespuse. Chipul monahicesci. este şi ca unii ali duoilea, bo- 

tezii, că dice: „Câţi în Hristosi vaţă, botezatii, în ristosii 

vaţi îmbrăcatii * Vati desbrăcatii de omulii „cellii vechiii, 
adică de păcatii, şi Vaţi îmbrăcat în cell noii, adică în pă- 
răsire de dînsul, şi în căință pentru dinsulii în tâtă cee Jaltă 
rămăşiţă a vieţeii vâstre. Şi să nu dică cineya din voi că ei 
nu atita am păcătuit, fiind că nimenea nu este fără, de pă- 
catii,. măcar uă di-de ar fi viaca lui, ci toti dauna să se 

smerescă, dicendi şi cugetândi că este mai păcătosii- de. câtă 
tâtă zidirea, Monahul este uă fire silită; firea cere să mă- 
nânce să se sature; ellă trebue împrotivă să mănânce numay 

câtii să'şă ţie viaga sa. Firea cere să hea să se sature, ej 
trebue să bea atâta câtă să. nu. se sature, că st află şi în
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beutură de apă beţie, daca. va bea cineva toti dauna cu în- destulare şi să se satăre. Firea cere să dormă, să se sature de somni; ellii pote să se îndestulese în duot-deci şi patru de câsuri numai cu patru câsuri. Că stati aflati mulţi din 
Cuvioşii părinţii nostri, unii de nu mânca şi nu bea trei qille, 
Şi câte uă septămână, alţii, şi câte patru-deci de dille (?) da- 
rul duhului sânti hrănindu” şi adăpându” pe dânşii, Sai 
aflatii încă unii de nu s'aii culcatii pe aşternutii în tâtă viaca 
loră; alţii dormiaii aşa de puginii, încâtii dormiaii prin scaune; 
alţii când îx supera Somnul, să lega cu fringhit de pără, şi 
cu multe felluri de chipuri să lupta împrotiva somnului. Dela 
monahii să cere ca, nici de cum să nn glumâscă, saii să ridă, 
Saii s& grăiască cuvinte deşarte, saii să spuie minciuni, sai 
să vorbâscă deşertăciuni, sa să osăndâscă, sait să clefetâscă, 
Sail să Dirască, sait să se întindă pînă şi la pipăire, sati altele 
ca acestea, prin care să depărtâsă darul Iul Dumnedeit dela 
densul, şi scărbeşte pe duhul sântii; ci şi de aude glume și 
risuri, să fugă, astupândușt urechile; întălniri Şi vorbiri fără 
de ti6bă cu tovarășii sei să nu aibă nici de cum; ci de seva 
întimpla a se întălni unul cu altul, cu smerenie plecându-se 
unul câtre altul, să trecă înainte; şi de va fi mare nevoe şi trebuingă, atunci să vorbâscă, iar altminterea nu: că din vorbe 
fără de tr6bă multe reutăți se nascii, prin icare să vatămi, 
sufletul lui; dela monahii, mănia, iuțimea, zayistia, pizma cu totul să lipsâscă, ştiindii că din acestea cade şi în altele mai 
cumplite, şi nici uă dată sufletul luy nu va fi curatii, ci totii 
d'auna sângeratii, şi mintea întunecată, ţi de la Dumneqeii de- 
părtătii. Monahul trebue, unde "şi-aii “tunsă părul, accolo să 
petrâcă, pînă la sfîrşitul vieţei sale, or% în- monăstire, ori la, 
schituri; să asculte întru' tote pe stariqul şi povăguitorul săi; săşi umbre voea sa, să fie de câtii toți mal micii; să se so. 
cotâscă ' ca, unit osănditii, şi ca unii rescumpăratii; să nu voâscă; 
să aibă haine bune şi frumbse, ci totii celle may prâste; să 
nu iasă afaiă prin lume şi printre oameni, decât atunci când îl vă trimite mai marele săi. Să ŞEdă în chilie ca întrun 
mormânţii ; să nu ş6dă nici ună minutii fără de lucru ci s'ati 
să citâscă, sai să lucrede cu mâinile, şi lucrând cu mâinile, să
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nu umble cu mintea spulberândi încoce şi încolo la lucruri necuvidse şi nefolositâre; ci să aibă în minte rugăciunea luy Isus, şi pomenirea morţii, şi judecata ce va să fie; să9i ad- ducă aminte de păcatele sale, şi să plângă cu ferbinți lacrime; şi de se va întâmpla să fie de familie, să nu se înalțe cu gândulii săi, ştiind că unul este nâmulii nostru, stremoșul Adam; cellori bătriny cinste să le dea; cu cet tineri să nu vorbescă fără de neocolită nevoe. Acestea toate, şi altele mal multe, să cerii dela, Monahi. Şi când acestea le. va pădi, cu adevăratii pârtă chipii îngerescă şi este îngeră în trupă, şi s€ va învrednici în câta, îngerilorii, de unde aii cădutii înge. il aceia, ce Sai făcutii Dract. | 

„Îngeri pământeşti! Slugi alle lui Ilristosti! Oaste a îm- păratului celui fără de mârte! Cum VE veţi bucura! Cum vă veţi veseli! Cum veţi dănțui! Pentru acâsta, ştiindii ce este chipul monahiceseii şi cu ce se assemănă, siliți-vă la, nevoin- țele celle duhovniceşti ; defătmaţi pe toate alle lumii aceştia ; treceţi cu vederea slava er şi desfătarea ;. Căştigaţi-vă sufletii vitdii, ca să puteţi sta bărbăteşce împrotiva, curselorii Dia- Yolului ; că ne încetatii are să vă ispitâscă şi să vă supere, căutândii cum să vă amăgcă şi să vă înşelle, şi să vă ră- pâcă din câta, îngerâscă, ŞI să vă tragă la câta, sa; dar nu va putea, daca voi vetă lua aminte Şi v& veți înarma, cu ar- mele celle înfocate alle lui Hristosi, şi veţi bate r&sboit asupra lui; că în veci vă veţi mângăia; întru nimicit socotiți celle de aici, că visit şi umbră este viaga acâsta,; iar ceelaltă, fără sfirşit este, şi plină de tâte bucuriele şi de fericirile.« Amin! respunseră maicele în chorii; şi sărutând mâna Supe- Tiorey, după ce făcură câte duoă mătănii, intrară prin chil- liele lor, unele pe Senduri, altele rigend, |
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CAPITOLU XI. 
Ş „CREDE ȘI NU CERCETA. 

Elisa, intrând în chilia Agapiei, se aruncă întruni fo- 
toliii, 'şi se pusse pe genduri. - 

— Nei tu să 'analisăm puțin acelle întrebări şi respun- 
suit, făcute cu occâsia îmbrăcări! mantiei căllugăreşei ? întrebă 
Agapia pe vata, sa, 

— Cu plăcere; fiind că mare luptă este în sufletulii 
meit, şi dorescii a m& lumina. 

"— Hristos a dissii: lumina nu pâte sta acopperită, ci 
trebue să luminese pe cei întunecaţă ; ca tâte acestea, părinți 
aY 'Bisericel, câ Marele Vasilie, alle căruia consiliuri ridicule le 2% audit, gicii: cvede şi iu cerceta; ast-fel că, îmbrăcând 
rassa, tu vei 'renuncia nu numai la toate gusturile tele de 
fene şi la poftele trupesci, dar chiar la inima ta, de: femee, 
chiar la raţionamentul teă 'ca vină ; vei deveni unt autc- 
matii, fără voincă,' în "mâna ori cărui i va veni gusti să te 
insulte, să te uinilâscă, să te disprege, să te batjocorescă chiar; 
că te-ai legat să dai ascultare oarbă mai marelui teii, si 
tuturor surorilor tele. 
„Să presupunem că unui. Vlădică sait unui confessorii le 

vină gusturi cari ar attinge onndrea și demnitatea ta; de “ţi 
vei permite să) convingi că ei sunt în retăcire, că tu aj pro- 
mis.a fi curată şi șmerită, că te-aj legat în fine înaintea al- 
tarului, priimind rassa, a goni chiar gendurile cele“ relle, a- 
vend în minte numai gânduii morţii, Viădica sati confes- 
sorulii, îți poti respunde: „crede şi nu cerceta ; că, ce'ţi or- 
donii eii este pentru mântuirea sufletului tei“... 

Ei bine! Eliso?.... 
— Să esiste oare, Agapio, assemenea miserabili 2 
— 1% potii da manturi competesiţi. 
-— Aşi dori să întâlescii asemenea Sânţi...,« 
— Pentru ce? 
— Pentrn ca să facii cu unulit din et uni esemplu.,.. 
-- Vel fi tratată de nebună, şi lumea te va crede ast- - 
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fel; căci mult timp încă cellii slabă şi simplu vor fi jucăria celui tare şi vieleni, pînă cănd se va lumina poporulii cu lumina, evangelică. | | | 
— Și cine să'lă lumibese? „Aceia ce ati interesit ali ține în întunericii ? 

| | —- Nu; ci oameni ca aceia, „cari Sunt pentru societate ceea ce este pentru noi acum acestă lumînare, ce '3I con- sumă olliulit pentru ca să ne luminese pe noi, ca să nu ne dăm cu degitele în ochi; acei oameni însă ai sârta apostoli- lor şi martirilor Crucil!:.. Şi et Strigă, după crucea lor, ca, Ihvistosii : iartă-le, o Popolii, că suntii orbiți!... Dar să venim la, cestiune, Pa A | Pe care autoritate își bascsă legislatoriilii opera sa, pen- tru a da monahismului caracterulii sântității ? Pe Apostolul Pavel şi pe Hristos. 
Ce dicea Pavel cetăţenilor ' din Efessii 2 1) »Îmbrăcaţi-vă cu armele lui Dumnedei, căre sunț cuventulit Ik Dumnedeii, adevărulii şi dreptatea, spre a putea învinge în dioa cea rea meşteşugirile Diavolului; căck lupta de adi e luptă contra că- petenielor, şi a Domnielor, şi a stăpinirilor lunit întunerecu- lui acestut vecii; contra Duhurilor veutăţii cellor de sub cerii ete. ,. 

i Mat lămurit se pâte de cât acesta? Despoţii Romei, vădend că se derâmă temelia societăţii vechi, basată pe sclavă, prin propagarea principielor evangelice de dreptate şi frăție de că- tre apostolii lui Hristosii, se coallisară toţi, şi începură acele persecuţiuni (g6ne) terribile contra, Creștinilor, de care sunt pline viețele martirilor crucii, | Daca Apostolulii Pavel vorbesce în epistola sa -către E- fesseni şi de Duhurile reufății Şi de săgeile Viclenului, este că spirite înalte şi poetice, ca disci puiul lui Christi şi ca Platon, discipulul lui Socrate, ammestecait allegoria în discursurile lor, spre a putea ast-fel propaga mai mult timp adevtruli, „Adi vE vorbescit în pilde, a dis Cristii; dar vor veni altă timpi când pi se va vorbi voă în Spirit şi în adevări,« 

.1) Yegi epistola lui Pavel în Capitolu LX,



EI bine! Acelle cuvinte (Duhurile reutății şi săgețile Vi- clenului,) fondatorii monahismului le ai interpretat după sco- puli lor, în sensit judaicii, spre a putea impune adepților lor cu nişte autorități ca Pavel şi ca Hristosii, fără a se gindi, 
nerodii! că Apostolii erai însuraţi, și că în tâte scrierile lor recomandait însurătOrea, ca şi Hristosii în Evangeliii. 

Venim la evangelistulii Matei, care pune în gura lu! 
Tlristosii aceste cuvinte: 

„Cellii ce iubesce pe părinţii şi pe fraţii set mai mult 
decât pe mine, cellii ce iubesce uă feciră mai mult de cât 
mine, şi cella ce nu ia crucea ca să vie după mine, nu e demn 
acella, de Hristos; veniţi dar la mine toţi cei obbosiţi şi îm- 
povăraţi, şi luaţi jugulii meii, care e uşure, şi veniți după mine.“ 

Trebue să fie cineva unt Pariseii, uni Caiafa, ca să 
dea acestor cuvinte altă interpretare decât cea, următâre, pe 
care o aflăm în tâte discursurile luy Hristos: „Ei n'am pro- 
povăduit în pustie, ci între Omeni, şi cu 6menit am trăit; şi 
am binecuvintat pe copii şi nunta; şi am intrat în casa pă- 
cătosului şa leprosului; şam tămăduit pe bolnavi; am mân- 
gâiat pe cei, în sufterincă; şam făgăduit împărăția dreptăţii 
celor. curați cu inima; şam recomandat tuturor iubire Şi fră- 

ţie; şi numai pe Farisei şi pe Irogi am biciuit, căci unit 
sploataii poporul şi alţii speculaii cele 'sânte; Şi d'aceea am 
fost pusii pe cruce între duoi ilhart; deci, cine voiesce a scăpa, 
de robie, de Farisei, şi de Ivodi, acella să mt imitese, pără- 
sind şi părinţi, şi fraţi, şi logotnică; Şi propoveduind celle 
ce am propoveduit, eii, să moră pe cruce, cum am murit ei; 
căci numai cu sângele apostolilor şi mucenicilor se vor dă- 
vâma Idolii, vor cădea Irodii, se vor smeri Fariseil, şi vor peri 
aceia cari sugii sudrea muncitorului; numai atunci va fi uă 
tarmă Şunii păstori: toți 6meniă fraţi, cârmuiţi prin Dreptate. 
Eată împărăţia cerului, promisă cellor ce'vor crede în mine şi 
mă vor imita,“ | 
E temelia cade, casa cade; daca epistola lui Pavel 
către Efesseni, şi daca Evangeliuli lui „Matei, pe cari se ba- 
s6să fondatorii monahismului, nu potii avea, înțellesul ce je 
daii aceştia, apoi ce remâne din acestă ipstituţiune?
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Legătura „monahului în faca, altarului ? Dar monahulit e- mancipatit pote respunde' Fariseilor moderny: | „Am fost surprinsi, am fost amăgitii ; fiind că nimeni nu na lumiuată; fiind că n'am avut timpulă a cugeta: matur ca să vădii că 'promitit imposibilul ; fiind că numai unii smintitit, ună ipocritii, sat uni scopitii, pote promite, cu ju- râmântii, şi sub pedâpsă, a Pădi fecioria dela 15 pînă la 40 de ani pentru femey, şi dela 20 pînă la 50 pentru bărbaţi; prin urmare, trebue saii să morii. în Spasmuut, contrariind Natura, sait se calci jurământul, deviind ipocritii. & Sati pâte respunde Fariseilor: 
nÂm promisii să trăescii în pustie,. nu în lume; fiind 

fondatorii monahismuluy în pustiuri aj trăit, din preună, cu Adepții lor; şi numai acolo, pâte, trăind cu ierburi, ași putea, lupta cu passiunele ; dar nu le-aşi putea învinge, cum ne as- sigură însuşi acer Părinţi pusnici, cari să luptat. în visurile lor cu Zspitele .,.e 
In fine, se pote respunde YFariseilor : 
„Am promis totulă, ce e drept, dar condiţional; adică, cu ajulovulă lui Dumnegeă ; decy Dumnedeii numi a ajutat a pu- tea împlini celle promise; şi sait trebue să arunci Tassa, şi să me întorci în lume, spre a, deveni cetățenii şi tată de fa- millie, cum prescrie Evangeliul Şi Natura; Sau, remâind în chinovie, să mi se permiță totul, fie şi sub masca fariseismu- lui. Allegeţi.« | | 

Sfidi pe însuși Bossuet, a putea eşi din acestă dilemmă, S'apoi, căllugărulii să lgă a mânpa postă, a purta vest- minte de lină (pînă chiar Şi Cămaşa), a se lepăda de toţi ai Sei, şi chiar de cinstirile şi bogătiele lumi; acestia ete, Deci, Monahul emancipatii ar putea întreba la rândul sei: „Ce însemnâsă oare acelle vestminte de mătasse alle . capilor Bisericei şalle superiorilor de chinovii? Ce însemnâsă acelle messe lux6se? Ce însemnesă acelle specule negustoreşei, oprite de canâne ? 1) Ce însemnâsă acelle nepojelie pe care le 1) Canonulă VI allă Apostolilor ordonă a nu se negucători partea bisericâscă, iar făcând acâsta, să i se ia darul; iar find călugări se 
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mărită ei după ce le ingrijasce părinteşce .....? Dar acei nepoți 
pentru cari. ai affecţiune de tată?.... Dar acelle carrete cu 
armăsaui? Hristosii a umblat totii pe jos: şi cânda intrat în 
Ierusalimii, pentru a se urca, pe cruce, era căllare pe asinii, 
Ce! indi mare este uceniculii decât dascălul, şi Apostolul de- 
cât Domnegei? | | 

- „În fine, ce caută căllugărul în cinstirea şi slava lumdscă? 
Pentru cine strânge ellii milliâneie? etc.“ 
„Aş înellege tâte! acestea când Episcopii ar. fi însuraţi, ca 

preoţii, după cum ai și fost la îinceputulă crestinismului; dar 
ca, Monahi, cani sai lepădat de toate alle lumit, şi s'a le- 
gat a trăi în pustie, ca Pahomie, le este oare iertat a. face 
ceea, ce facii? Nu; fiind-că dati esemplu reii ; şi Hristosii, care 
trebue a fi modelulii lor, mat cu S6mă, a dat esemple cari 
Vaii deificatii, esemple cari ai assigurat triumful libertăţii 
contra, tiraniei, alli dreptăţii contra arbitrarulut. 

 Tertaţi fiţi dar, şi de oameni şi de Dumnedeii, voi, monahi 
şi monahe, cari păccătuiți, când capii vostril vă daii esemple 
cari merită foculii ghehener! In societăţile moderne, graqie 
progresului, foculii infernului este publicitatea unor asemenea 
fapte scandulâse, cari pierdii prestigiulii religiunii ; deci, ună 
populii pruncii, fără religiune, este hâra  selbatecă în 
voea ei. a Sa 
„Val voă, farisei şi cărturari, cari strecurați ţințarulii şi 
înghițiți cămilla, şi cari nict vot nu voiţi a intra în împărăţia 
Cerului, nică pe cei ce vor să intre nui lăsaţi! Amin dicii 
vot! VE veţi lua platta vâstră! « 

După acâsta Agapia descoperi Elisei tot ce ştia despre 
scândalurile monahilor, dela Vlădică pînă la opincă; apori 
dlisse : | | 

— Fă bine, Eliso, tot stărueşci a, te face căllugărică ? 
"— Mai bine cusătoresă saii spălătoresă, mal bine soră 

de caritate, de cât monahă, însellând pe Dumnedeii şi pe oa- 
meni, şi deviiid criminală, ba chiar ridiculă:. fiind că omulii 

afurisesco şi ;se goneşce din Biserica lui Hristos, pină se va părăsi (Pra- 
"vila Si nților Părinți, Cap. 71, fila 55.) 

 



SI 

nu pâte fi nici Heruvimii nici Serafimii, în sensulă Sântului 
Vasile ; omulii, fiind spiritii şi materie, trebue a da spiritului 
adevăruli, şi materiei ceea ce o pote satisface, însă cu cum= 
pătii. Eată legea Nature! Eată spirituli Evangeliului ! 

CAPITOLU XII. 

LEGEA LUI.DUMNEDEU. 

„Este unii vechii manuscriptii, cellă mai vechii, care 
a servit de modeli tuturor reformatorilor celor mari, şi chiar 
mie în Novum organum ; să chiamă Universulii, sai: natura 
lucrurilor şa spiritului umani,“ dicea Bacon în dedicaţia 
acellei opere. | 

Unulii din bărbaţii cari ai propagat în lume adevărulii 
în t6tă sinceritatea, este Volney, represintantă ali Frangei în 
Revoluţiunea cea Mare dela 1789. 

Acesti adevăratii filosofii şi istoricii criticii a esplicat 
principiele fisice de morală, deduse din organisarea omului 
şa Universului, în opera ce pârtă titlul legea naturală. 

În acesti Capitol dămii uni estiactii din acea impor- 
tantă operă, pe care o recomandăm bărbaţilor, după cum re- 
comandăm femeilor Educaţiunea mamelor de famillie, de 
Aimâ-Martin. 

„ Cuvîntul Natură are trei înțelesuri: 
Universulii saii lumea materială, 
Puterea ce însulflețesce şi mişcă Universulii, 
Operaţiile parţiale alle acelei puteri în fie care fiingă viă, 
În caduli ânteiă gicem: frumuseţile Naturei. 
În cadulii allii duoilea: tainele neînţellese alle Naturel, 
În cadulii allii treilea: este uă enigmă natura omului, 

„Natura dar esteuă carte allit căria autorii e Dumnegeii ; 
este unii laboratoriă de kimie, unde professorulii e Dumnedei. 

Legea Naturei este anterioră tuturor legilor, căci vine 
d'adreptulii dela Dumnegcii; este comună la toți populii şi la 

6
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toţi timpii; este invariabilă şi palpabilă, consistând numa! în 
fapte pe care simțurile le coprinde şi Mintea, le înțelege; este 
raţionabilă, doctrina sa fiind conforină cu judecata omenâscă ; 
este justă, pedepsele fiind 'proporţionate cu călcările legit; 
este tolerantă, fiind că consilie oamenilor, ca fraţi şi egali, 
pacea şi toleranca, chiar în rătăcire; este binefăcătore pentru 
toţă, arătând tuturor mijlocele da fi mai buni şi mal fericiţi; 
în fine, acea lege singură este suficientă a face pe oameni 

şi mal buni şi mai fericiţi. 
Prino;piele lege! naturale, în rapportii cu omulii, se re- 

ducii la, unii preceptit fundamentali: conservarea de sine. 
Fericirea nu se pâte considera decât ca unii obiectii de 

luxii, ca unii adaosii la preceptulii de conservare. 
Durerea şi plăcerea, aceste duot geniuri păgitore alle tu- 

turor actelor omului, contiibue la conservarea sa. Plăcerea nu 
pâte fi considerată ca păccatii, cum pretindă călugării, când 
e regulată, când nu tinde a distruge viaga şi sănttatea, cari 

vinii dela Dumnedeii, după chiar mărturisirea, fundatorilor 'mo- 
nahismului. Aşa dar plăcerea se pâte considera ca, unt stimu- 

lant alle viacei, precum durerea este uă respingere a morţii. 
Dar fiind că simţirile (les sensations) potii amăgi pe 

omii, priv nestiingă şi patimă, urmâgă ca omuli să cultive 

spiritul şi să moderese passiunele, fără care este espusit a 

sufteri „pentru acesta omulii are nevoe de concursulii semeni- 
lor sei, 'cu care trăeşce în societate; iar sociabilitatea, este 

pentru omii uă trebuingă impusă de Natură, şi pe care o 
aflăm în chiar organisarea, sa. De esemplu, bărbatul se simte 
attrasi către femee, ca magnetuli către ferii; prin urmare, 

resultatulii ailiancei femeil cu bărbatul este famillia, iar so- 
cietatea este suma tuturor famillielor, sait famillia cea mare ; 

apoi omulii fiind simţibilii, ellă caută a împărtăşi semenilor 
sei simțimintele șâlle de durere şi de plăcere; prin ajutorul 
semenilor şei, ellii se pâte conserva mai bine, respingând ori 

ce attacii din pârtea ori cărul inamici ce ar tinde a) face reii. 

Daca, unii filosofi aii considerat viaca, selbatecă ca uă 
stare de perfecţiune, acei filosofi aii fost nişce spirite bizarre 

cari, de originalitate, de desgust pentru viciele societăţii, sati 
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pâte dinti'uă vanitate rănită, "ŞI ai formată din starea, selba- tecă idel himerice, în contradicere chiar cu sistemulii Jor de- spre perfecțiunea omului, 

Filosofii este acella ce iubeşce sinceramente . înţ țellepciu- nea, adică care pune în lucrare tâte legile Naturei ;. iar omulii în starea de selbatecii -este uni animalii brutii Şi reă, ca ur- sulii şi ca maimuca; prin urmare, asemenea. omii nu pâte fi nici fericitii nict liberi, viaga sa fiind ămeninţată pe toti minu- tulii de inamici de tot felul. N Dea | Să nu se confunde conservarea de sine cu egoismuli sai cu iubirea de sine, daca prin egoismii înţelegem aplicarea omului d'a, face reii altuia; iubirea de sine este uă garanţie pentru societate, fiind că făcând reii' altuia şti! bine că și al- tul are să'ți facă rei ție; prin urmare, te fereşei a, face vei. Din principiul conservării de sine” decurgti ideile de bine şi de reii, de vicii şi de virtute,de drepti şi de nedreptii, de adevări şi de retăcire, cari tâte formâsă basa moralei omu- lui, individuali şi sociali. N i - Aşa, de esemplu, după legea naturală, prin bine se în- țellege totii ce tinde la conservarea şi perfecţionarea, omului ; iar veulă e totii ce tinde ]a, sufterinca, şi distrugerea omului; prin urmare, cultivarea câmpului, fecunditatea femeii, ajuto- torul făcut apprOpelui, se consideră ca fapte bune şi plătute lui Dumnedeii, având de Scopii conservarea, omului. Di 
Virtutea, după. legea, Naturei, este practicarea, faptelor folositâre individului Şi societăţii; iar viciulii este pracțicarea faptelor vătămătâre omului şi societăţi. | IE 
Virtutea, ca. şi viciulii, are diflerite grade. De esemplu: a scăpa viaca unui omă este faptă mai virtusă  decâţ af scăpa averea; a scăpa viaga, la dece oameni e faptă mal vir- tuosă decât a scăpa viaca numai unuj omu; dă scăpa viaca unui popolii este mai meritorii decât a scăpa viaga la, o sută de oament; şi a fi folositorii omenirii întregi este faptă mai plăcută lui Dumnegeii decât a f folositori unei naţiuni; însă legea prescrie să îngrijim ânteiii de noi apoi de alţii, Şi fără paguba nostră. . | 

6 %
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Asemenea şi cu viciulii: a face reii la mai mulți Gmeni 
este mal. mare crimă :sait: păceatii decât. a face vei unui sin- 
gurii omiă. Din folosele şi desavantagele ce resultă din prac- 
ticarea virtuţii sau a; viciutui, omulii se pâte feri de reii Şi 
face bine. 

Virtuţile sunt de trei grade: individuale, domestice şi 
“Sociale, 

L. Celle individuale sunt cinci mai. însemnate: 
Stiinga, sai înţelepciunea şi prudinca (prevederea). 
Temperanşo, Saii castitatea şi cumpătarea. 

„ Curagiulăă, sati forga corpului şa suffletului. 
Activitatea, saii munca, şi întrebuințarea timpului. 
Curăţia, în privinga cor pului, a vestmintelor şa localului. 

1. Prin ştiincă sait instrucţiune omulii îşi procură mijloce d'a 
trăi comodii şi liberi, încât să pâtă dice” cu filosoful din ve- 
chime: t6tă averea mea o porti cu mine. — Din contra, omul 
înnorantă, semănă cu orbulii care cade la tot passulii, şi e 
jucăria tuturor. 

Aci e locul a observa că prin săraci cu duhulă, cărora 
| Evangeliulii le promite fericirea, nu se pâte înțellege inno- 
ranţii şi imprudenţii; ci curăția inimet, innocența Columbei ; 
căci Christi a, dis: fiți proşti ca porumbii, dar înţellepţi ca 
şerpiă. 

2. Prin temperangă se înțellege cumpătarea poftelor, ferin - 
duse omulii de abusti în mâncare şi de băutură care produce du- 
rere şi morte; în cadul acesta, postulii Sai puțina mâncare se pot 
considera ca măsură higienica; când stomahul însă cere apă 
şi pâine, a i le refusa, este o nebunie; unii 'pă&ceatii contra 
legii nature; fiind că lipsa de nutrimentii nasce dureri şi 
morte; sinuciderea subt ori-ce formă este unii: pă&ceatii. 

„ Trebue a da corpului pâinea, şi suffletului adevărulu. 
In privirea înfrînăril patimelor, omulii trebue a se feri 

de escesuri în plăcere, Şi ură, prin are vatămă şi corpulii şi 
suftletulii. - 

Nu pote fi însă virtute, după legea Naturei, fecioria ab- 
solută (celibatulii) recomandată de pusnici, fiind vătărătâre şi 
omului şi societăţii: căci daca toți ar imita pe pusnici, mea 

m
:
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ar fi locuită numai de animale. Preceptul evangelieii; creşteji 
şi că îmmaulţiți este coppiatii -după legea Nature, care pre- 
scrie că omul, ca și animalele şi vegetalele, trebue să:se re-. 
producă în semenit sl; d'aceea a pus Creatorulii -în:omii, ca 
Şi în animale, şi chiar în vegetale, acellii magnetii care attrage 
unii sexii către altii sexi, pentru reproducerea speciel şi mă 
ținerea echilibrului generalii, 

Castitatea la femei este mal trebuincidsă decât la bărbaţi, 
elle fiind espuse la mat multe necuviince, greutăți și neplăceri 
de cât bărbaţii, ca mame cel puţin; fără castitate elle sc es- 
punii la scandalunt, la, dispregi, la durere, la miserie şi chiar 
la morte. 

Tasuşi doringele şi cugetele, — înflăcărând simţurile Si 
simţurile provocând actele, — sunt considerate, după legea, | 
Naturei, ca fapte vici6se. 

Pudârea (roşinga) este asomenea uă virtute ; considerată 
ca ruşinea unor fapte 6re-care, ea manţine corpulii și suffle- 
tul în deprinderile bunei ordine și conservării de sine. 

Pemeea cu: ruşine este stimată şi căutată; pe când fe- 
meea prostituată e dispreguită, respinsă, în prada remorsuluf : 
Şa înjosiriă. , 

3. Curagiulii este indispensabili omului, find că prin-. 
tw6nsulii pote respinge oppressiunea, apărându' ŞI averea,; 
libertatea și viaca. 

Din contra, slăbiciunea sait laşitatea, se consideră ca vi- : 
ciură, fiind că prin elle omuli devine sclavulii cellui ce ar voi 
sălii umilâscă saii săli! împilese; prin urmare omul laşi 
este degradatii şi despreguitii; cu tâte că curagiulii şi forga 
sunt adessea efectul constituțiunii fisice ş'allii temperamen- 
tului; însă, prin educaţiune, elle se pot căpăta şi fortifica, : 

4. Activitatea sait munca procură omului mijlâce de: 
esistincă, şuă viacă liberă şi independintă, putend înfrunta 
ast-fel miseria şi nenorocirea. pi 

Din contra, lenea este unii vicii, care naşce alte viciuri, 
precum, innoranga, desgustul de viacă, intemperanca, laşi- 
tatea, etc, ! a a
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Avuţia în sine nu este nici vicii nică virtute; dela, în- 
trebuinţarea, ce face omulii cu avuţia, ea este folositâre sati 
vătămătore şi omului şi societăţii. 

5. Curăţia corpului, a vestmintelor şa localului influin- 
țeqă mult asupra sănătăţii omului, şi contribuie la fe- 
ricirea, lui; murdăria din contra este unii viciii, ca, şi beţia și 
lenea; şi este uă causă de malatii grave. 

Eată pentru ce multe religiuni vechi şi nuoă ordonă 
spălănă regulate, și purificări prin afumături aromatice, pen-. 
tru conservarea; sănătăţii. 

"II: * Virtuţile domestice. 
„Prin elle se înţelege practicarea faptelor folositâre fa- 

milliei; şacelle virtuţi sunt: economia, amorulii părintesci, 
amorul conjugalii, amorulii de fiii, amoruli de fvate, şi îm- 
plinirea datorielor de stăpână și servit. | 

Asemenea virtuți, neavând nevoe de esplicare, trecem 
înainte. 

II. Virtuţile sociale. 

Principiulii fundamentală allii ori căriy societăţi este 
„__justicia, (dreptatea) care coprinde în sine pe tâte cellelalte vir- 

tuţă sociale ; precum, caritatea, umanitatea, probitatea, amo- 
rulii de patrie, sinceritatea, generositatea, simplitatea mora- 
vurilor şa modestiei; tâte acestea sunt coprinse în axioma: nu 
face altuia ce nu vei să'ţi facă altul ție; iar acestă axiomă se 
pâte considera ca definiţiunea, justigiet.: | 

Attributele justiţiei sunt egalitatea, ; libertatea şi pro- 
prietatea. i 

Toţi: 6menil, avend acelleaşi simţuri şi facultăţi, mai mult 
sai mai pucin desvoltate, ait prin urmare dreptii egală la viață 
şi la tote avantagele “societății; pentru acesti cuvântii  6me- 
ni, fiind. egali înaintea Creatorului, wm6gă a fi egali şi îna- 
intea; legilor, încât: numai meritul şi virtutea să primede. 

În privinca Libertăţii, toți oameni possedând acelleagă 
simţuri şi facultăţi, cu cari se pot servi fără ajutorul celor. 
lalţi, sunt din natura lor născuți liberi şi independenți; iar 
cellii mai forte n'are dreptii a apăsa pe cellii mai slabi; căck
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este -a abusa de forga sa; şi ceilalți sunt în drept a împie- dica acelli abusii de forcă. | | 

Proprietatea saii averea urmâsă a, fi asemenea respec- tată; căci omulii, fiind domnti absolut pe persâna sa, urmâsă a se bucura în pace şi de productulii muncej selle. Caritatea (iubirea apprâpelut) are de basă reciprocita- tea: faci bine, afii bine; facă ret, aştâptăte la vei. | Caritatea difitră de iustigie în acâsta: că cea, din urmă înţelege a .nu face altuia răelti ce nu voieşci a ți'lă face al- tulă; iar cea. d'ânteiti se întinde mat departe, dicend: fă al- tuia, binele ce vrei să'ţX facă ție altulii. | 
Caritatea ordonă iertarea, injuriilor, pecât însă iertarea, nu vatămă conservarea de sine. Astfelii, de esemplu, precep- tulit din evangelii d'a întâree faca spre a, priimi şa duoa palmă, după ce ai. mat priimit uă palmă, este contrariii legii Naturei; de unde se înțellege că n'a putut fi recomandat de Isus, care în Evangeliii n'a, făcut decât a copia legea Naturei. Într'adevării, acel] preceptii, contrarii sentimentelor omeneşci, şi oppusiă ori cării idei de iustigie, încuragâsă pe cel rel. prin nepedepsire, înjosseşce pe cei. buni Prin servitu- dine, lasă pe oainent în voea tiraniei, şi conţine s&mânca dis- soluţiunii societăţii. Apoi acellii preceptii: fatalii este contra- riu chiar preceptului d'a iubi P'apprâpele cu, pe sine;. prin ellă. nu. siajunge scopulii d'a. se iubi oamenii ca, fraţi, fiind Consi- deraţă ca, fil at lui. Dumnedeii, care e personnificarea, iusticiey şa. bunătăţii. | i 

Leimosina (pomana) este si ea uă virtute, când prin- tr'ânsa nu se încuragâsă lenea. , 
_ Probitatea e asemenea uă virtute, când e fundată pe ve- spectulii reciprocii allii persânslor Şallii interesselor, Hoţia din contra e unii viciă, fiind că Proprietatea, a]- tuia trebue respectată, şi fiind ca a fura pe altul este: a% da. dreptul a fura şi elli pacella care. “li despâie; astfel că făcend re altuia, omulii îşi face reii lui însuşi. De Fiind că dorinca naşce fapta, pofta da. lua, cineva ceea ce nu e al seii este considerată ca unii păccati,. „i. 

Ommorulii este unii peccatii, şi cell may mare; omulii



ce attacă, este espusii a, fi attacatii, cu dreptulii de legitimă apărare; dacă uccidi pe adversari, dai drepti membrilor din acea familie, sati amicilor mortului, sait legilor societății, ate ommori şi ei pe tine, cu dreptulii de represalii; căci alt: fel viaca omului n'ar may fi în sigurancă, 
Răulii făcutii se pâte repara numaţ înapoind cellui ce % al făcută răul ună bine proporţională iar, nică de cum prin rugăciuni, posturi, mortificări, sait jertfe adduse Ink Dumnedeii ; pentru cuvântulii că toate acestea sunt streine faptei ce tre- bue ă fi reparată; adică, nu prin vugăciuni poţi da înapoi lu- crulii furati, nici onârea răpită, nici viaca, ridicată; prin ur- mare, asemenea mijlâce sunt uă depravație a morali, prin care se încuragâsă delictulii Şi crima; sunt fapta omulut vi- ciosăi, nu a luy Dumnedeii. 

” Sinceritatea este asemenea uă virtute ; minciuna, vicle- nia, sperjurulă nascii neîncrederea, cârta, ura, resbunarea şi alte relle ce tindă la distrugerea individuluy şa societății; pe când buna credincă însuffă încrederea, Concordia, pacea, şi alte bunuri folositâre individului şi societăţii. 
Legea naturală prescrie asemenea blindegea :şi modestia ; căcă asprimea şi fanfaronada, înstreinâsă inimele şi le revoltă; iar orgolliulii şi vanitatea rănescii amorulii propriă, şi deşteptă gelosia, ce caută ași resbuna, 
Simplitatea, moravurilor împuţinsă trebuinţele, neodihina, şi ambiția oarbă; ea, face pe omii a, se mulţumi cu ce are, Ya fi fericiti cu pugin; iar unut poporii i assigură îmbilşugarea şi prosperitatea. | 
Viciulii contrarii, acestei virtuţi este cupiditatea, (lăco- mia de bani) şi luxuli (rissipa); omulti 'care Şi creadă tre- buinge de prisosăi devine sclavi allii lor, şi caută a şi le pro- cura cu mijl6ce cari ducii la deconsiderare şi la pierderea libertăţii şa, viecet. 
Aplicatii la uă naţiune, luxulă produce în mare acelleașt triste nenorociri ce produce în micii: căci Statul devine sclavii prin împrumuturi, şi se ruinâsă prin bancrută. 
Prin patrie se înţellege uă communitate de cetăţeni, le- gaţi între e prin simțiminte frățesci şi prin trebuince reci- 
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proce; forgele lor parţiale întrunite faci forga, comună : saii tăria societăţii;: esto caritatea întinsă la uă naţiune întrâgă ; prin urmare, fiind că caritatea se susține prin iusticie, nică ună membru all societății nu pâte trăi cu paguba, celluilalt; 
căci de consumă mai mult decât produce saii possede; se în- țellege că usurpă averea altuia prin diferite mijlce; atunci principiulă de dreptate este călcată, echilibrali socialit esta : 
vumptii; şi unde nu e echilibru, este anarhie sati tivanie; şi 
acâsta justifică revolta. ra 

Aşa dar adevărulii e lumina, este viaca, este fericirea; şi nu "li pâte afla omulii decât în legile Nature), cari. în re- 
sumat sunt: i 

Ordinea, adică armonia între fisiciă și moralii, între spi- ritii şi materie, întie individ și colectivitate. A desîntregi 
pe omii este "li înjosi; dă corpuluiitot cer priieşee, şi suffle- tului moralitatea şi instrucțiunea: - 

Simţim€ntulii de Deitate, înnăscutii în sufăctuli omu- lui, este lunetta prin. care ellii vede pe Creatorul în operile selle; iar suffetulă e templul lui Dumnedeii. 
Sociabilitatea şi perfeetibilitatea genului umană, o probisă geniuri ca Moise, Platon, Socrate, Fenelon, Galli- leii, Iristosii. Pe omulii perfecti 11 afii numâl în culmea, ci- 

vilisațiunii, dice Aime-Martin. 
Legea perfectibilităţii conţine alte duoi legi importante: aplicarea omului către tot ce e may frumosii, şi aflarea 'ade- 

- vărului în totii ce e mat frumosi. 
Amorul de patrie. Ii aflăm, întruni gradii infe- 

riorii, chiar la plante şi arimale, cunoscut aci prin instinctulă 
de localitate. 

Amorulii de umanitate. Filosofii antichităţii, dice Era- 
clite, căutaii adevărulii în Zumea cea mică, adică în interesele, 
passiunile şi prejudiciele lor, în familie şi în cetate, Christi, 
Fenelon, Newton, Paii căutat în lumea cea mare, în Universii, în interesele sufletului ş'alle omenirii, 

Amorul, ce este viaca Universului, îlli aflăm pretutiu- 
deni, dela prima pîna la ultima trâpta a creaţiunii, modifi-



cânduse cu matteria, şi îndeinduse cu spiritulii, (ice. Aims- 
Martin, acestii apostolii sublimă allii adevărului. 

„Amorul maternă, născutii în sînulii sufferincei, face 
punii Coriolan a dice „Că iubeşce gloria pentru . bucuria, ce 
ştie că caus6să: mamei s6lle.* 

„ Din aceste legi fundamentale nascit mulţime de legi se- 
cundare, precum: 

Amiciţia, 
Amorul conjugalii. 
Munca, de unde derivă proprietatea. 

- Libertatea. : 
Acţia şi Reacţia. 
Viaca şi Moartea etc. 
Asemenea, din unitatea de Dumnedeii derivă, ca ra- 

dele din sâre: 
Unitatea n6mului omenescii. 
Căderea castelor. 
Desființarea sclaviei. 
Drepturile cetăţnului, subordinate la drepturile omului. 
Libertatea Constiingei etc. 
Toate aceste adevâruri, necunoscute de cei vechi; sunt 

în armonie cu legile Nature. ) 

„ 4) Pentru înţellegerea acestui Capitolii, veţi și Educaţia ma- 
melor de familiie, de Aim&-Martin. Cap. XII -- XXXUI, vol, II. .- 
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CAPITOLU XIII. 

LeGEaA Lui HnIsTos. 

In acesti Capitol: ne propunem a dovedi că atât Deca- 

logul lui Moise, cum şi morala evangelică, sunt coppil fidele 

după legea Nature!. ! 
Cine nu cunâsce celle dece precepte alle lut Moise, scrise 

pe table de piatră în muntele Sinai? Coinparate cu princi- 

piele din legea naturală, le aflăm întocmal cu celle coprinse 

în acellii codice divinit. Este chiar voinga lui Dumnedeii, care 
(ice: fă bine şi fereştete de ret, 

A adora unii singurii Dumnedeti în operile sâlle, nu în 

chipuri cioplite; a nu jura în numele lui Dumnedeii, ci a spune 
adevărul, fără viclenie; a respecta, dioa de repaosi şi pe 

născătorii sei; a respecta în fine vi6qa, averea şi on6rea a- 
propelui: tâte acestea le aflăm în lezea naturală, 

Instituţiunele lui Moise desfiinţaii sclavia şi sacrificiele 
umâne ; făceait pe Gmeni egali înaintea lui Savaot; condamnait 
resbellu offensivit, arătând clemengă către: prisonnieri, . cari 
puteaii fi liberi după şâpte ani de servicii; iar cellor ce re- 
fusaii a fi libex%, li se pătrundea urechile, ca să fie cunoscuți 
că aii preferat servitudinea, pe lângă libertate; în fine, pă- 
mântui făgăduincei fu împărţitii uk potrivă între fii lut 
Israel. Dela Moise pînă 'la Samuel, Israil fu guvernată cu 
legi democratice; şi când Israilii voi sabdice la dreptulii seii 
suverană, Dumnedeă i dette Tirani ca săli pedepsâscă; de 
atunci Decaloguliifu scamotatii, şi degeneră în codice de sclavie. 

Asemenea instituţiuni formară uă societate nuot, care 
diflerea de tte celle din vechime; cum şi poeţi şi oratori sa- 
crii (profeți), cari eclipsiră prin sublimulii lor pe toţi poeţii 
şi oratorii păgânismului. ! | 

Asemenea instituţiuni  şasemenea soriitont trebuiaii să 
producă unt omii straordinarii, unii organisatorii all unej 
societăți, makperfectă decât a lui Moise. 

Acesti omii-ideali, acesti Messia, anunțați: de profeţi, 
şi care era chiematii a pune temellia unui Jerusalimă- ideală,
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persounifică în sine bunulii şi frumosulă; elli se numi. Logos 
(cuvântulit) conceput de spiritul Adevărului în sînulii unct 
Vergine, cu inimă castă, 'cu bune moravuri, plină de sancti- 
tate şi de pietate. Eată prima lovire ce se pâte da celibatu- 
lui sacerdotalii şi monahalii, prin însăşi naşterea lui Hristosit. 

+ Venim acum la morala luf Hristosi; şi constatăm din 
capulit locului că, pe când ceilalți reformatori puneaii în ima- 
ginaţiă sanctuarul religiunii lor, pe când ei adressati capu- 
lui doctrina lor, Hristosii adressă inimel pe a sa; în inimă 
pusse -ellii sanctuarulii divine sâlle morale, inima fiind sor- 
gintea amorului, (suffletulii totului) pe care fundatorii mona- 
hismului /'aii proscristi cu scopi de dominare, după cum Moise 
Proscrissesse adulteriulii cu scopit de : moralitate. Pe când 
ceilalți reformatori susțineaii pe cel avuţi şi privelegiaţi, Hri- 
stosit apăra pe cei. săraci şi nenorociți, sdrobind astfelii ju- 
gulii după grumadii popârelor, şassigurând generaţiuuelor vii- 
târe dreptatea prin frăţie, şi libertatea prin caritate (dragoste). 

„i Si în ce epocă se arată Hristosii? Roma în ghearrele 
Jui- Tiberie, adoratii ca, unii Deii de unii populii depravatii; 
omenirea, unit bazarii de sclavi; națiunele, în prada une! sol- 
dateşci airogante; drepturile omului dispreguite; unii poporă- 
despotii având numai drepturi şi privilegiani, şi omenirea în- 
tregă, subt unii jugii de feri, avend numai datorii; în fine, 
corrumpțiunea în. culnie, sclavia în culme, tirannia în culme ; 
şi fiiulii unui teslarii din Nazaret, numa! cu 12 pescari sim- 
plit şi cu câte- va femei, : dărămâ colossulii romanii; prin 
ce minune?. . | | 

Cu amoruli de Dumnedeii şi de oameni! Şi cee de 
mirare, jlice Aim6-Martin, învățată în doginele urei şalle fa- 
natismului, în ideile înguste de seminţie privilegiată, de po- 
potit-allesii, în loculit Dumnedeului de mânie. din Biblie, şi 
în loculii Dumnedeului esclusivii all Juk “Avraam, Hristosii 
arată pe. Dumnedeii părinte. allit tuturor, şi pe oameni frați 
între: dânşii. Astfel,; lega materiei brute din Biblie (r&sbuna- 
rea) este înlocuită în Evangeliu cu amorulii, care este, legea, 
suffletului nemuritorit. | : 

Hristosii conservă. din Biblie tot ce credu că este con-
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formă cu legea Nataiei, cu interesele omenirii, cu principiele 

Lusticiei;, combata însă tot ce era barbarii, tot ce: vătăma in- 

teressele omului şalle societăţii. 3 

„Nam veniti să stricii legea lui Moise, ci st o complec- 

tesiu,« (dicea Hristoşii“. Şi ca să'şi ajungă scopulii, se sacrifică 

însuşi pentru oameni, Jăsândule din virfulii crucei acesti sa- 

cru legati: „Numai Adevărul vă pâte face liberi şi fericiţi.“ 

In Codicele Evangelicii n'afli decât ceea ce ah vădut în 

Codicele Nature; unde preceptulii contrardice legea naturală, 

acolo e mâna omului, acolo sunt passiunele şi interesele. . În 

lipsă de tipari, cuvintele lui Hristosit să tipăriză în. Memoria 

apostolilor... . Hristosii şi apostolii erai preocupaţi a propaga, 

nu a scrie morala divină; precum strebunil noştrii erai preo- 

cupaţi a lupta pentru lege şi moşie, iar nu & scrie istoria, a- 

cellor lupte naţionale. Ma ii 

După mulţi ani, unii din apostoli încercară a scrie.viaca luk 

Hristosii şi învăţăturele s6lle; dar acelle sacre învăţăture fură 

desnaturate; apoi veniră erzorile copistilor; apol fariseii timpului, 

după scamotarea creştinismului de Cesar, înţelleşi cu: Epis- 

copil Rome!, întrodusseră cu grămada în Evangeliii parabale 

şi precepte contrare ideilor de iusticie şi sentimentelor de uma- - 

nitate, ce respiră în restuli discursurilor Salvatorului,.1).::. . 

„Ca să fie ințellesi de poporii, Hristosti vorbia limba, luj.; 

şi dulcea lui morală, esită, din inimă, mergeala inimă; şi tot: îi 

ascultaii. cu iubire şi respecti, iar după mârtea lui, mil de 

adepţi se urcară pe: „Cruce, mil de. mantiri. deveniră prada 

hârrelor sălbatice, mil de creştini trecură prin foci şi sabie, 

ca prin sânge să facă a triumfa, doctrina lui Bristosii. 

Şi când gindesce cineva la modulii cum at applicat în 

urmă căllugării acea dulce şi sânta morală, nu află termeni 

destul de energici ai stigmatisa după cum merită. Oare E- 

vangeliulii a ordonat acelle lungi resbeile de secte?  Acelle 

persecuțiuni terribile contra Ereticilor? Acelle cruciate sângerâse 

contra arianismului, maniheismuluă, protestantismului, îslamis- 

mului, ete? Dar acelle associaţiuni sacrilege de călugări, Do- 

. 

1) Vegi Viaţa lui Isus, do Ernest Renan. 
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minicarit, Tesuiţii etc.? Dar acelle esterminăzi cu grammada a po- 
pulilor din America? Dar Dragonadele? Dar Sânta-Bartelemie ? 
Dar inchisiţiunea ? - 

Citiţă celle din urmă cuvinte alle lui [Hristos către Apos- 
tolii sei la Cinha cea de Agape, în care Salvatorulii îşi des- 
chide inima pe deplin, esplicăndule pe facă scopulii doctrinei 
s6lle, şi aratăndule triumful definitivi ali spiritului contra 
materiei, all Dreptăţii contra Arbitrarului, al Libertăţii con- 
tra Despotismului. Comparaţi acelle divine cuvinte cu faptele 
acellora cari sploatâsă încă celle sînte ; şi spuneţi daca acel 
'trîntori şi şerpi al Societăţii nu merită tot blamulti; ; spuneți daca, 
asemenea instituțiuni nu sunt uă anomalie în secolul XIX? 

Desbinarea între Papa şi Patyiarhulă a, folosit cu tote 
astea, Românilor, căci ei ait putut ast-fel conserva în puri- 
tatea, lor şi morala, şi dogma, şi obiceiurile, şi virtuțile - pri- 
mitive alle Creştinismulur; ait putut ast-fel scăpa de resbellele 
de religiune, şi mai alles de Iesuiţi; ai putut conserva căsă- 
toria preoţilor, şi instituţiunile democratice, basate pe iustitu- 
țiunele liberale alle lui Moise; s'acelle moravuri patriarcale, 
ce facii admirarea cellor ce ştiii a le apprecia. 

Nu putem termina mal bine acestia capitolit decât cu uni 
estractii din morala divină a Salvatorului, sub formă de poe- 
sie, publicată, de suscrisul la 1858 în colecţia de poesil Zyra; 
o trecem aici, cu oare care modificări, pentru complettarea, 
subiectului, încredinţatii că ne va ţine comptii de acâsta cel 
pugin acelle fiinge a cărora causă o apărăm, 

Cina Domnului. 

I. 

În prezioa morţii Christi la masă sta," 
Şi Pai sei discipuli vorbia ellii aşa: 

„Fraţii mei de cruce, pînă când mai sînt 
V'ro câte-va ore cu voi pre pământă, 

Ascultaţi cuvîntul ce Pam priimit 
Delallă meii părinte, care na, iubit,
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Amici, vot cunoaşteţi conduita mea, 
Precum şi morala, Și inima mea ; 
Elle nu respiră decât caritate: 
Amoruli: de oameni şi de deitate. 
Aceeaşi morală şi vol propagaţi; 
În numele crucii pe toți botezați; 
Crucea, astădi semnulii celt de umilire, 
Fi-va pentru oameni a lor mîntuire. 
Missiunea vâstră veritatea fie; 
Iar devisa vâstră, dreptate, frăţie. 
Aruncaţi simînca care eti vam dat; 
N'ascundeţi nici unulii ceresculi talantă: 
Căci amar acelui ce'lii va specula, 
Sati care'lii va vinde, saii îllit va "ngropa.! Înte?o gi acela va, fi întrebatii 
De posteritate pentru-allii sei talantii; 
Mergeţi, fără pungă, fără 'ncălţăminte: 
Căci vă pârtă grijă bunul, mei părinte. 
Cellii ce îngrijaşte de passeri şi miel . 
Putea-va să uite p'apostolii mei? 
Creatorul însuşi vă va iuspira : 
D'elocvența vâstră toţi se vor mira. 
Și când Babilone voi abandonaţi, 
După 'ncălțăminte praful scuturați: | 
Ca nică însuşi praful din Sodoma, lox 
S& nu profaneze allii Yostru piciori. 

„Ca mine de Demoni veți i ispitiți: 
De alle lor curse nu vă amăgiță ; 
Însuşi tronul lumii daca vi Par da, 
Pentru veritate îl veţi refusa, 

„lar când pentru mine veţi fi restigniți, 
Saii uccişi cu pietre, saii ferestruiţă, 
Pe uccigătorit vostri să” iertaţi; 
Pentru ei ca mine şi voi vă rugaţi. 
Numai prin credincă, numai prin amorii, 
Se realiseasă turma șunii păstoră,
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Turma & omenirea; păstorul, „dreptatea ;. | 
Iară adevărulii este deitatea.. 
Cuvintele melle se vor împlini, | 
Chiar când. Domniy lumii toţă le-ar resboi. 
Secolul în care astădi vieţuim | 
În alegorie cere să vorbim, Ă 
Ca morala sântă să o propagăm;. 
Şi cu tte. astea chiar vorbind aşa, 
Să mă prindă 'n vorbă Fariseii vor; 
Căci am dat pe facă hoţiile lor. | 
Dar veni-va timpul când morala, mea 
Va fi propagată tare. şi pe facă; 
Şi atunci căldura ej cea, de viacă | 
Va înviia morţii, orbit vor vedea,. . 
Vor audi surdii, muţi vor striga. 
Atunci omulii peste Scorpii va călca. 

„Încă unii consilii să v& mat dai eti: 
Ocoliţi în câlle' pe 'omulii cell re, | 
— Si ciim săli cunâştem? — După chipul seii: 

“În fagă să vede omul buni sait reii ; 
Sai e lupii, saii vulpe, sait e mielii curații ; 
Omulii cellii reii este unii omit însemnatii. 
Lupul se cunâşte după perii se, 
Şi şarpele iarăşi după clopoței. | 
Arbori st vede dup'a, salle fructa, 
Şi oamenit după faptele trecilta. i i 
— Dar cum: pâte .omulii. ca. să; fie, reii, : 
Când ellă pârtă, chipul all lut Dumnegeii ? 
— Din duot elemente omulii e .ereatii:: ; 
Din materia brută, şi spirit curată. » , 
Spiritulii e angelii; matteria, luttii,. 
Combinate 'ainbe de căllii Nevădată. 
Angelulii în bestii este 'esilatii IER 
Pentru, curățirea de primul: păcatii ), 

  

1) Allusiune la passiunile bestiale, : cari, prin „cultură, perdă gra- dată din selbătăcia lor; potrivită cu „progressulă civilisațiunei.
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Când pe omi cultura nu îllii lumineadă, . 
Omulii e o hârră: bestia dominâsă,; 
Cănd omul e însă bine luminatiăi,. 
Angelul domină: omul e Socratii !). 

— Ce devine omul după a lui mârte? 
— Se metamorfosă fie-care parte: . 
Lutul lutii devine, cum s'a şi produsi, 
Şi se descompune precum s'a compusii; 
Iar spiritul sacru alți 6meni vicdă; 
Operile salle Genii nuoi formedă. 
Lampă-a Omenirii, omul se sfirşeşte 
Ca făcliea care lucind se topeşte. 
— Flamma, olliii, scama, ce se face 6re? 

— "Totul se transformă, şi nimic nu mâre. 

— Dar. cine apprinde focul omenescii? - 

— Cella ce inflammă focul cellit ceresci. 

Focul umani însă trebuie susţinut, 
Ca în căminii focul din lemne făcut. 
— Ce sunt alle globuri, alle stele mi, 

Ce lucescii pe ceruri ca nişte făclii? 
— Sunt şi elle globuri ca a nâstră terră, 

Și fieşte care cu-a lui atmosferă, 
Cu plantă, animale, conforme cu ea, 
In acelle globuri noi ne vom vedea! 

Căci Spiritul, liberii d'a lui închis6re, , 

Subt o formă nouă şi neperitâre, 
“Va vedea, obiecte ce nici o ființă 

Nu pâte să vagă decât cu credință. 

Passtrea închisă vede totii prin grillă; 

Neputând să sboare, biata Filomillă 
Cântă tâtă dioa pînă înnopteadă,; 
Dar deschide"! uşa şi o liber€dă, 

Sboră 'Flomilla, s'a pierdut în nuorii ; 

Sufletul dar liberii e passărea 'n shorii. : 

1) Socrată, prin cultară şi contactul cu bărbaţi luminați şi virtuoși, 

a putut înfrîna rell ele applecări priimite de la natură; - 

7
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„Cât passărea şâde 'n colivia sa, 
Passtrea, aceea trebue-a cănta,; 
Pînă cănd în barcă pilotul va fi, 
Pilotul acela cată a pluti ; 
Pînă când în lampă olliul va sta, 
Candela aceea cată-a, lumina, 
In acâstă lume Omu e trecători ; 
Iar lumea acâsta, visit amăgitorii ! 
Corpul este barca; sufletul, pilotul ; 
Viaţa, e oceanul, mormîntul e portul. 

Joan, prea iubitulii lui Isus Hristosi, 
ÎNlti întrâbă atuncia, căi toni respectosiă ; 
— Cineţi a spus astea, o Issusul meii? 
— Legile NWaturei, ce sunt Dumnegei. 
Plante, animale, tot ce aţă vădut, 
Numai pentru 6meni Domnul le-a făcut ; 
Iar pe omii, s'admire p'al seii Dumnedeii, 
Și ca să ajute pe semenul săi. 
Natura ne dice;“ 6menii sunt fraţi, 
Avind totii unii suffetii şi unii începută; 
Inţelleptul fie cărma cellor-l-alţă. 
Tata Omenirii e celli Nevădut, 
Ce prin acellii Sre pe toţi încălzeşte, 
Și prin astă terră pe toți i nutrește ; 
lar celli ce voeşte a fi Domnitori, 
Acella să fie servul tuturor.“ 

„Tot a făcut bine Părintele mei, 
Chiar acelle lucruri ce se credi un rău; 
Vinturi şi insecte curăţ'atmosfera, 
Mortea, şi potopul regeneră terra; 
Şi chiar din omide, ce rodii alle flori, 
Esi frumoşi flutturi, futturi tricolori; 
Şi veninul însuşi, ce produce m6rte, 
In ori-ce remediii are şi elli parte. 
În Natură este armonie 'n tâte! 
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— De ce nu esistă şi "n societate? 
— Lupta între duo& principe contrare 1) 
Produce acâstă desordine mare; 
Dar chiar astă luptă trebue să fie: 
Căci dintr'insa naşte sacra armonie. 
Ast-fel doă gazuri împrotivitâre 
Product alte gazuri d'eftecte contrare 2. 
Răul vine numai de la Farisel, 
Ce sunt între 6meni ca lupii "ntre mie; 
Dar şi Fariseul este necessarii: 
Căci împinge iute al Reformei carrii, 
Rosa fără spine nici unt preţi nu are, 
Grâul nu ressare fără de sudsre ; 
Omul prețueşte, şi mai mult plăcerea, 
După ce deşartă cupa cu durerea, 

„Morala mea simplă se pâte coprinde 
Numai în aceste căte-va, cuvinte: 

„Ce ție nu'ți place 
„Altuia nu face.“ 

Praticând acâsta, omul pe pămânţii 
Un angelii devine, un profetii, un sântii. 
Nu mă plingi atâta d'acey Farisei, 
Căt mă plingii de unul din confrații mel! 
Chiar între voi este unii omii însemnatii, 
Care la Caiafa astădi m'a trădat. 

— Cine e acella? Care dintre noi? 
— Nu îl spuiii pe nume, îl cunâşteți vor.“ 

Atunci unul Paltul curioși cătară, 
Şasupra lui Iuda, toţi ochii fixară. 

1) Tirannia şi Libertatea, Adevărul şi Minciuna, interesul privaţă şi 
interesul publică, 

2) Christ era inițitat în secretele ţtiințelor din templurile egiptene, 
de unde se luminară înțellepții Elladei și Moise, 

7%
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— Si de ce te:vinde? — Căci e unii omi reit ; 
— Căci ellii nu se. teme de cugetul sei! 
— Si pe cât te vinde? — Pe trei-deci de bant. 
— ÎL cunâştem, Doamne. — Dacă mt iubiți, 
Aici al seit nume. nu îl pomeniţi. 
Adevărit dică vos, nu peste doi anni, 
Peste" duoă qille se va spînzura.: : 
Cugetul lui însuși îl va, sugruma, | 
Nu e nici o faptă fără de vesplată ; 
In focii se aruncă viţa cea uscată... 

„Mârtea mea e însă forte necessară: 
Triumful Drepiăzii mârtea mea prepară. 
Naşterea, şi mortea ori căril fiinge 
Serise sunt de mâna sacrei Provedinţe. 
Precum plâea care, cădând pre pământi, 
Holdele smăltedă' cu grine şi flori, | 
În lumea morală săngele cellii sânti 
Desvoltă în umbră germii creatori. 
Arborulă Dreptăţii când so întări, 
Toţi tirannii lumii nu'l mai pot sdrobi, 

„Eli îllii ierti p'acella care m'a trădat: 
Fără d&nsul pâte n'ași fi triumfat! 
Adesea, în lume cellii mai mare bine 
Dela inamicul cgllii mai crudii ne vine, 
Suliţa şi crucea, şi stema de spine, 
Alreolă sacră fi-vor -pentru mine; 
Astă alreolă va împrăștia, 
Barbaria, care pe omii degrada. 

„Dar fârte mult sânge ară a, se vărsa 
Pînă când Dreptatea, să pOtă trona! 
— Și nu e putinqă ca să scapi de mârte? 
Tu eşti necessariii în societate: 

“Uni profetii ca tine cât bine nu face 
„„ Da-poporuliăi care în jugii de feri dace! 

— Tâtă Picătura de sânge d'alli mei 
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Va produce ?n lume câtă unii Nazareii. 

— De e trebuinţă, toți vom muri noi, 
Ca să scăpăm lumea de Serpi şi Strigoi. 
— E legea Naturet;, trebue să mori! 
Ce! n'ași putea 6re să mă încongiori : 
Cu'n million pâte de bravi veterani? 

Dar în lupta brută, peste căţi-va anni 
Perdii pote procesul carel apării ei; 
În lupta morală, triumfu $ al ineti! 
Însă, maveţi tâmă, Roma va cădea, 
Si Idolii lumii se vor sfărima. 

Cu pacea şamorul în lumă am venit, 

Voescii să mori ast-fel precum am trăit. 
Crucea mea, maj tare ca mii legi6ne, 

În curind sdrobi-va Templu, Babilâne ; 
Si Tiranii lumii vor fi sfârimaţi. 
Iar pe trădătorul şi vol să! iertaţi. 
Fiţi uniţi ca fraţii, şi să vă amaţi. 
Numai prin credinţă, şi sacrul amorii 

Să realis€dă turma ş Sunt păstorii : 
Pacea şi Dreptatea între popul! frați. 

„Rupe toţi din pâine, şi beţi din ăstit vinii, 
Le mai disse âncă maestrulii divină; 
Căcă acestă pâine corpul întăresce, 
Şi ânima vinul o înveselesce: 

Elle suntii simbolulii muncii cet sinţite; 
Căci munca procură dille fericite, - | 

Beaii pentru triumfulii tăi, sântă, dreptate, 

Isvorii d'avuţie şi de libertate. - , 

— Amin! răspundii veseli discipoli! toţi... 
Caqă Babilona cu ai sei despoţi.“ 

Dup'aste cuvinte se făcu tăcere. 
Atunci Petru Simon disse cu durere: 

— Cu tine, Isuse, voescii a muri; 

Si pină pe cruce-a te însoţi.
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— Adevării dicii ţie, pînd n'o cânta, 

De trei ori cocoşul, ta vei lepăda 
De fiulii Mariei; dar te vei căi, 

Si a ta căinţă te va mântui. 
Petre ali. lui Simonii, pe credința ta, 
Templului mîntuirii îl voii ridica; 

Însă ca şi tine at tăi următori 
Renega-vor crucea pînă de trei orl. 

Domnia, ta, Petre, atunci va 'mceta: 

Roma, anticristă se va dărima ; 
Si atuncia vine rîndulii lui I6nii: 

_Domnia dreptăţi, populu sovranii. 

Atuncia viaţa va fi Paradis! 
În cartea, Naturei ast-fel este scrisii.“ 

La aste cuvinte Iuda, oftă, 
Iar Isus la densul cu milă cătă. 

Petru se armasse cu unii cuţită latii, 
Si ficsa pe-luda c'unii' ochiii flăccăratii. 
Tacovii, ca şi Petru, îl amenința 

Cu unii ochiii de vulturii care fulgera. 

Ioanii rezimasse fruntea“ de amorii 

Pe sânul cellii. sacru al lui Salvatorii. 
Scariotul însă sperios căta, 

Şo pungă sub masă stringean măna sa, 

Isus, după Cinna cea nemuritâre, 

Spălă la Apostoli ale lor pici6re. 
Vineri Salvatorul fu crucificatii ; 

Tot Vineri Iuda s'a şi spinzurat; 

Iar peste trei dille Christi a înviatii; 
Si de toţi în lume Zeii fu proclamatii!
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CAPITOLU XIV. 

VINULU NUOU ÎN VASE MUCEDE, 

Unii discipuli allii Apostolilor descrie viaca primilor 
creştini în modulii următori : 

„EX nu formâsă unit poporii deosebită, nici nu ai ua ce- 
tate a lor proprie; ci sunt respândiți peste tot globulii, pină 

chiar şi la Barbari, respectând obiceiurile popârelor în mijlo- 
culii cărora vieguescii; formâsă însă între dânşii ua, societate 
guvernată de nişce legi admirabile, şi cu uă morală la care 
par fi credut nici odată cineva că oameni! ar putea ajunge. 
EX se consideră aici jos ca nisce oaspeţi trecători. Se îns6ră, 

ca şi cel-l-alţi oament. Masa, lor “este comună, dar patul nup- 
tialii este cu multă sințenie respectatii. Se suppuni legilor 
unde trăescii, dar prin sințenia moravurilor lor întrecit înţel- 
lepciunea legilor. Iubescii pe toți oamenii, şi toţi oamenii i 
persecută ; facii binele, şi sunt pedepsiţi ca nişce reii făcători; 
calomniaţi şi torturați, ei respund cu amorii la ură, cu bine- 
cuvintări la insulte, cu iertare la torture; de şi toţi i go- 
nescii şi "1 chinuescii, nimeni însă nu pâte justifica ura, sa, nick 

gâna ce le face“!). 
Daca, oamenii simplii, daca instrumentele Tiranniei nu 

"II puteaii da sema de gâna ce făceaii primilor crestini, Des- 

poti din Roma şi din t6tă lumea păgină știait bine ce facii. 
Doctrina, lui Hristos desființa sclaviea; şi p'atunci erati dece 
sclavi contra unui omi liberii; a distruge dar sclavia era a 
distruge munca, fiind că sclavii eraii şi plugari şi meseriaşi, 
Apo! sclavulit în vechime era unii obiectii, unii instrumentii de 
muncă, allii căruia suffletii şi corpi apparţinea Domnului seii. 
Crestinismul rigicasse pe sclavii la demnitatea de omii liberi. 

Apoi doctrina lui Hristos proclama egalitatea, înaintea 
legilor şa averilor, prin .egalitatea, înaintea, lut Dumnegeii 

„Cine are duo& cămăși, să dea una cellui ce nare de- 
loc, disesse Hristos. 

1), Epistolă către Diognată, înserată în operile Sântului Iustin — 

Cremoisy. — 1615. pag. 482.
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„Daţi din prisosii color. Săraci, gicea Apostolulii Pavel; ca sărăcia, lor să fie uşurată din îmbilşugarea vostră, şi ast-fel totulii să fie redus la egalitate ; mai alles că, muncitorulii trebue 
cellă d'ântâiii să se bucure de fructulii muncei s6lle.* 
„Şi tot Pavel, acestă mare revoluționarii comunistă, dicea : „Cine vine la credinca lui Hristos ? Pugiut înţelepţi, prea 

pucini putinți, şi forte pugini nobili şi avuţi; de aceea Min- tuitoruli a dis că bogaţi nu vor intra în împărăția Cerurilor, « De aci vine comunitatea, de averi la primit creştini ; de aci vine concursulii ce da Apostolilor cey desmoşteniţi de către 
legile barbare alle vechilor Jegislatori. 

Eată causa adevărată a persecuţiunii crestinilor din par- tea putinţilor lumii vechi. Pe când oameni trecutului, oame- nil privelegielor șa! avuţielur nedrepte, uniati tâte forgele lor pentru resistingă, oamenii viitorului, camenii împillați și nedrep- tățiţi, fâcâi appellă la tâte energiele sacrificiului, allergând la m6rte ca poporul romanii la spectacolul din amfiteatre, unde herrele sălbatice făceati să curgă girle de sânge de martiri, Mormentulii devenise pentru creştini unii altar ; Mârtea, uă mir6să plină de attracţiuni; Crucea, uă decoraţiune ; Şi nu- mele: de Crestinii, ma! gloriosti de cât numele de cetăţânii ro- manii. . Citiţi, viecele sinţilor, acestii martirologiii de devota- mentii şi abnegare, ca să vă puteți face uă idee de passiu- nea pentru mOrţe a primilor crestini, convinși că, numa! imi- tând pe divinulii vegeneratori , sclavia, va fi anulată şi. tira- 
nia învinsă. 
„n fine, vallurile acestut ocânii de sânge se urcă pînă la tronulii Cesarilor ; atunci unul din aceşti Cesari dette lui Hristos sărutarea Iudet. Politeismulii în agonie , ca, să scape de mârte, regenerâsă dogmele selle în Crestinism; prin acâstă fusiune, Crestinismul este compromisii, iar Politeismulii este salvati; de şi între Hristos şi Joiie, între principiele societăţii romane Salle Evangeliului, era uni abis. A trebuit cincy- spre-dece seculi de lacrămi, de dureri şi de sânge de martir ca să se astupe acellii abisu, 

Hristos prevădusse fatala fusiune, când dicea că vinulă nuoă se strică în vase mucede ; înti”'adevăr, vechile instituțiuni 
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autoritare înăbuşiră înstituţiunele egalitare din Evangeliii ; bu- 
cata de materie: nuoă a crestinismului, cusută la vechia, togă a societăţii romane, urma să provâce rumperea vestmân- 
tului. 

Nu Paganisinul învinsit s'a transformat în Crestinismii, ci Crestinismulii vingătorii se transformă în interesele şi privile. gicle societăţii romane: fenomenă straniii, ce Pam vădut re- petându-se în Franca după 1793 şi 1848, şi în România după 1859. | | 
„Una din adevăratele cause alle învingorii Crestinismulu! vingătorii, dice Esquiros în nemuritOrea sa operă Martirii Libertăţii, este nesufficienga Crestinismului ca doctrină so- cială. Biserica lui Bristosti în faca Templului lui Joiie fusesse pină Ja Constandin (numit de popi celli” Mare) uă sublimă negaţiune : negaţiune a măritişului şa familliet (celibatulii) ; negaţiune a proprietăţii (clostrulii); Degaţiune a industriej (montificarea). Cu asemenea elemente nu se guvernă uă, so- cietate. Ast-fel, primulă strigătii alli Creștinismului, urcati pe tronulii Cesarilor păgâni, a fost unti strigătă de indignare, ca al lui Pilat: 

“„Îmt spălii mâinele de toate nedreptăţile comise pre pă- mântii în numele mei; nu! Imptrăţia mâa nu o poate forma asemenea oameni ş'asemenea, instituţiuny « | 
„A duoa causă de neputingă a Bisericei d'a modifica societatea romană, a fost allianca între Putere şi Libertate. Cu organe de resistincă nu poți servi Mișcarea: vinul nuoii se strică în vase mucede. Unii altoiti regeneratorii întruni corpi cangrenatii devine sterilă. 
„Dar este uă fatalitate ca doctrinele persecutate să se arunce în bragele Puterit persecutorii, ca întruni loc de scă- pare; potii căştiga liniştea, pierd însă prestigiul şi influ- inca. Pot domni, dar sunt guvernate. 
„Nu trebuia, dar ca Creştinismult să înlocuiăscă vechea, * religie a Statului; trebuia să dea aceştia lovirea de grație; trebuia să sfirşască odată cu Statulti romanii ; trebuia, Oresti- nismulii să reîncâpă societatea, pe basele egâlității şi libertăţi, urcând pe tronii Justiţia, E
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„A trebuit să vie Barbarii ca cu sângele lor, maturitii 
la umbra, selbelor vergine, se regenerese Creştinismulă;, căci 
doctrinele june aii attracţiune către stivpele june. 

„Intr'adevăr, stirpea romană, în care elementulii pelas- 
gicii predumina, era, uă stirpe egoistă şi cutropitâre, care a 
sugt populii învinşi pină la măduva 6selor; acea stirpe avea ca 
simbolii caracteristici ali puterii, uă passere de pradă, Vul- 
tuvulă ; satulă de spolliele lumii întregi, ea se îmbătasse în 
victoria sa; iar viermele corumpţiunii "1 rodea inima. 

„In astă stare de paralisie o surprindă Barbariă ; ei nă- 
vălesci ca, nisce stolluri de vulturi cădend p'unit omii în le- 
targia beţiei. Roma, îmbuibată de aurulii şi sângele a sute 
de stirpe streine, seâtte atunci unii țipătii de spaimă. .Bar- 
baril! Barbarii! strigă ea. 

„Dar cine erai acei barbari? Eraii şi ei 6meni, şadu- 
ceaii cu ei ellementele unei nouă civilisaţiuni; veneaii să re- 
generese săngele societăţii romane, ce cădea în dissoluţiu ne. 
Acellit desordinii putea fi finele unei lumi nu05; dar acei 

- barbari adducii descoperiri nuoă, în arte şi industrie, și libertăţi 
nouă, politice şi religi6se. 

„Ce altii fură Cartesiu şi Rousseau pentru societatea 
îrancesă ? Ce alt fu Luther pentru Papismu? Ce at fu Ro- 
“bespierre pentru feudalism? Nisce barbari aj progressului. 
Dar socialiștii de la 1848? Barbari şi ei, cai, prin forca prin- 
cipielor, voiaii să stabilese suveranitatea dreptului populari. 

mâceşti nuoi barbari vor schimba, faca societăţii mo- 
derne, precum strebunii lor ai schimbat faca lumii păgâne, 
puind egalitatea, în loculii privilegiului, şi creditulii în loculi 
sploatării, precum vechii barbari ati pusii Creştinismulii în lo- 
culit Deilor mincinoși, 

„Se întâmplă cu societăţile saii cu umanitatea ceea ce 
se întâmplă cu globulii, care s'a format prin cataclisme suc- 
cessive. Când uă stirpe îmbătrinită este să m6ră, se ridică 
uă stirpe nuoă, care continue Civilisaţiunea, în urma, unor mari 
sguduiri, politice şi sociale ; apoi totul intră în ordine, remâind 
din acelle mari bulversmente numai viaga, care pregressă, 
numai configurarea lucrurilor ce se termină,“
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Remâne ca lectorulii să compare acestii tabloii, relativă la, fusiunea, a duce principii contrarii, şi la lupta partidelor şa stirpelor cellor bătrine cu celle june, se compare dicii a- cesti tabloii cu celle petrecute în Francia la, 1848, la 1852 şi la 1870, şi cu celle petrecute în Romănia, la 1848, la 1859 şi de atunci încoa, profitând de experiinca istoriei. 

  

CAPITOLU XV, 
EFrrEcTELE. CELIBATULUI, 

Suspendăm pentru pucin studiul începutii la Capito- lulă XII, ca să continuăm interesanta corespondincă dintre Marta şi Agapia. Acâsta priimisse dela amica, sa mai multe epistole de odată, din care reproducem pe celle mai picante. 

Monăstirea A.... 1848 Aug, 20. 
Sora mea! 

Pină a nu priimi epistola ta, în care aperi cu atâta elo- cingă Democraţia, şi pe capii mişcării nostre regeneratorii, ei eram deja conventită în religia ta politică; Şacestă, convertire 0 sunt datorii părintelui Macarie, căruia nu a trebuit mult timpii și multă trudă pentru acâstă; fiind că elli a devenit idolulii inimei melle. 
Eii nu mă voii occupa cu politica, având de comunicat lucruri care interesesă tagma, nâstră, căllugărescă, . 
ÎN descrii în acesta tristele effecte alle celibatului mo- nahalii, 

Am fost să visitesi: qillele trecute unii stabilimentii de smintiţi, unde audâmii că sunt fiinge esaltate din causa, celi- batului, împins la, estremitate. 
Dotaţi dWunii temperamenti vigurosii şi ardinte, şi siliți a îmbrăca, rassa de decepţiune, de ambiţiune saii de fanatismii acei esaltaţi aii voit a imita pe cenobiţii din desertele 'The- baidei; absoluta lor înfvinare a, produsi; desordine spăimântă-
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târe în organismulii genitalii şi mintală, ce sunt în strînsă 
legătură. | 

Este ceva desgustătorii şi înfiorătorii a vedea, transpor- 
turile delirante şi gesturile obsene alle cellor possedaţi d'ase- 
menea, alterațiuni mintale, all cărora, resultatii este ma! tot 
d'auna, mârtea în celle mai spăimântătâre convulsiuni. 

Leuret assigură că numărul smintiţilor de ambe sexe, 
eşiți du prin monăstiri, este spăimentătorii. Doctorul Mathieu 
narrâsă, în opera sa Studii clinice despre femee, multe esem- 
ple despre fete ce sufteriait de mymphomanie, ca, resultatii allii 
esaltări! religi6se. 

Pină la revoluţiunea cea. Mare dela 1789, mai în toate 
monăstirile se lua sânge regulat şi dela femei şi dela bărbaţi, 
spre a paralisa, doldulă Satanei ; deosebit de siropuri de nym- 
phea, d'agnus castus, de lăptuci etc. ce luai călugării regu- 
lat pentru acellași Sfirşitii; apoi şi nutrimentuli lor era debi- 
bilitantii; dar tâte acestea, erai simple palliative pentru nisce 
individi dotați cu unii temperamentii amorosă şi în t6tă vi- 
gârea, junecel. 

Medicii cari s'aii occupat special cu tratarea unor ase- 
menea malatii, assigură că femeile cu intelligincă slabă, şi cu 
idei falşe despre religiune, fiă chiar cu moravuri severe, în 
timpuli accesului fatală pronuncă vorbe de care ar roşi în 
starea normală, şi comitii acte cari facii contrastii cu con- 
duita lor corectă, 

Acâsta a dat naştere proverbului francesii: clostrulit şi 
confessionaluli sunt I6gănulii hysteriei Şalli nymphomanier. 

Căllugării cu asemenea temperamente pot remânea er 
fideli angajamentului lor de eternă feciorie ? A 

Ce ar fi făcut întw'uă monăstire bărbaţi ca împăratul 
Proclus, despre care se dice că era dotatii c'uă forgă straordi- 
nară de reproducere? . | 

Ce ar fi făcut în monăstiri acelle celebre curtisane din 
Ellada, precum Melita, Cottyto, Phylenis, Phrynea şi Elephan- 
tida? Şi celle din Roma imperiului, precum Faustina, Poppeea, 
Agrippina, Nectimena, Valeria, 'Tarpeea, şi mal ulles Semira- 
mis? În fine, Ioanna de Neapole şi Lucreția Borgia, cari pre- 
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înnoiră în mediuili evit orgiele sângerânde alle Messalinet? Vedi în dicționarult de biografii faptele acestor femel, 
Câte femel nu sunt oare şi prin monăstirile nâstre, cari, din causa unul asemenea temperamentii, sunt silite a contra- ria Natura, saă a comite crime? D Nu este așa că consiliul dat de -sântuli Vasilie este ridiculii, când se advessâsă cel pucin la fiince cu asemenea temperamente? | 
Părintele Macarie a fost invitat în dillele acestea la unii monahii, care -sufteria de satyriasis. Somnuli i era plinii de visuri erotice; desteptii, era obbositii; faca era voşie şi gura spu- mată ; ochiul înflaccărat, şi în prada unui foci consumătorii ; vorbele şi gesturile lui indecente; semăna unii damnati din. infernulă lui Dante pe care setea îllii torturâsă. Bigoţil cred Casemenea nenorociți sunt posşedaţi de spiritulii răului. 
„În chinuesce Diavoluliă! dicea gardianul. Monahul a- cella era d'uni temperamentii bilioso-sanguin ; şi pînă la eta- tea de 30 de ani fusese fără prihană ; atunci fu atacat de acea fatală malatie; şi cu tâte moliftele sântului Vasile, muri în spasmuri. 
Uă monahă dela monăstirea A...» model de virtute, sufterea de nymphomanie, tot din causa celibatului. Simtomele eraii înstristarea, plinsul şi singurătatea. Era palidă şi sufferin- dă. In presinţa bărbaţilor ea, perdea pudârea de femee, fiind că perdea, raţiunea; în urma unor cuvinte şi gesturi indecente, remănea într'uă estasă voluptudsă, cu gura, deschisă, cu 0- chiulii îofaccărat, cu faca schimbată, =u resuffiarea, înecată... După trecerea accesului, se vuşina atât de mult de celle ce 

i se spunea că făcea în neştiincă, încât se închidea în chillie, Şi plângea ore întregi de ciudă şi de ruşine, Medicina Şi 
esperiinga, încredinţâsă că remediulii eficace (buruâna de l&cii) 
pentru asemenea, malatii este numai căsătoria.” Sute de femei şi de bărbaţi, afectaţi dacelle triste malatii, vaii tămăduit pe de plin prin influinga amorului. 

Pe monaha în cestiune, anume Elpida, părintele Macarie o lecui d'acea bâlă recomandândut ca medicii: unii evlaviosi Monahii,.. Peste dece dille maica Elpida, mulţumită monahului
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Sotirii, nu mai avu acellit acces periodicii. Maica Elpida, se 
convinse că Raiul din acestă lume o pote despăgubi prea bine 
de Raiulii din ceelaltă lume. Spaima unor asemenea malatii 
silesce pe multe cuvi6se, foarte caste, ca, să imitese pe maica 
Elpida. 

„Adi ne-am convinsii pe de plin, dice doctorul Lachaise, 
că distrugerea monăstirilor de căllugări din Franţa a fost una 
din marele binefaceri ale regeneraţiunii n6stre politice. Istoria 
va nota într'uă qi, ca resultatii allă adevăratei filosofit, acea, 
mâre epocă dela 1789 ce închisse catacombele. umanității. 
Sgomotuli ciocanelor industriale a înlocuit cântecele lugubre 
şi gemmetele sacre; pe loculii unde lângedeaii odată nenoro- 
ciți secuestraţi de societate de bună voe, sute de lucrători 
trăescii adi cu munca, lor, în tâtă comoditatea, Frangia are 
adi mal pugine chinovit, dar are mat multe atelliere. Daca, 
Religiunea a, pierdut uă, monăstire, în schimhi societatea are 
uă manufactură importantă, ridicată pe localulii acellei mo- 
năstiri, şi care face să crâscă prosperitatea naţională şi bunul 
traii individuali. Care ordine de lucruri e de preferat ? Cea 
vechiă, sait cea nuoă? Regrete ipocriţii timpulă trecuti; do- 
rescă Despoţii întârcerea unor instituţiuni contrarii fericirii o- 
mului, şi pe care epoca nâstră e mindră călea distrusă, 
pentru tot deuna, pentru fericirea, omenirii şi gloria lui Dum- 
nedei.* , 

Nemuritorul J. J. Rousseau era de părere că, celibatulii 
offensă natura, falcificănd destinația omului. 

Voltaire dicea că jurământulii d'a pădi fecioria, în tâtă 
viaga era, culmea, făgăriei. 

Luther dicea apologiştilor celibatului : 
„Stă 6re în puterea mea a nu fi omii? Nu; prin urmare, 

trebue să am uă femee, amorulă fiind neapărat trebuinciosiă, 
ca, pâinea şi ca apa. Omul trebue să remâie omil ; căci a în- 
trebuinca voiea liberă ce "i a dat-o Dumnedei spre a con- 
traria voinga, Naturei, este nebunie saii blasfemie 

E aşi fi observatii sântului Vasilie : , 
Ori ce fiincă, care unii tubii digestivii, trebue să mănânce? 

Negreşit; mâncănd, trebue să digere? Negreşit. Prea sinţia, - 
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ta pretiudi că nu trebue să mănânce 'omulii, „sait. daca mă, 
nâncă că nu trebue să digere. 

Nu stii ce ar fi putut respunde patriarhul părinţilor 
Bisericei ; "dar ceea, ce e positiv. este că omulii, daca mănâncă, , 
trebue să digere. 

Montaigne (unii filosofii fcancesii) dicea, : 
„Ce reii face omului acţiunea genitală, atât de naturală 

şi necessariă, încât să fie proscrisă şi. blasfemată, de sobâre Şi, 
de unii -din, părinţii Bisericel? Cuvintele ommorii, farti, tră-. 
dare, adulteriii, etc. sunt permise a se pronunca ; şi actul 
care dă viacă omului, să fie proserisii, ba chiar amenințatii 
cu fiaccările Iadului? 0 falşa castitate! O ipocrisiet“ 

Dar nu numai profanii, dar şi. părinţi aă Bisericel aii 
combătut celibatuli, | 

Sântulii Pafnucie susținea în conciliulti (soborul) dela 
Niceca „că căsătoria, nu celibatulă, este faptă de castitate 
(curăţie), plăcută lui Dumnegeii,“ 

Sântulii Grigorie din Nazianga numesce căstitoria pica, 
nâmului omenescă, sprijinulii viegei, centrulii pietăţil. a 

Sântulii Augustin chiar a făcut uă scriere despre fo, 
sele căsătoriei. , 

Sântulii Ignatie în rugăciunele scile cerea de, la Dum 
nedei ca sălii aşede în ceri la picidrele femeilor muipritate,. ; 

Sântulii Hrisostom dicea că presinca lui Hristos la nunta, 
din Canna, şi binecuvintarea acelei nunţi, facă cu mamă-sa, 
şi cu discipolii sei, a avut de scopii ridicarea acestei sacre insti 
tuţiunt; mai alles că pe cei mai mulți „Apostoli Fristos % al-, 
lesesse întaadins dintre cel însurați. | | 

Sântul Clement din Alexandria dicea poporului: „omulit 
însuratii, fie mireni, fie preotii, acella, numai va. „vedea, faca 

Domouului; însă să fie credinciosii, „nevestei, şi să facă 
copil.“ 

Mulţi alţi părinţi luminaţi ai Bisericel s at:  prouințat con- 

tra celibatului, considerând căsătoria ca, actulii cellii mai sântit 

allii viegei omenescă. ă 
Cu altă occasiune vom mai vorbi.: despre. acesta E 
Celibatulii ar fi possibilii, când cei destinați pentru căllugă-
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rie at'fi sati bătrîni, sati supuși mal Ant6iă operaţiunii păzitorilor de la, Sevraiurile din Asia... 
Montesquieu, în interesanta lui operă Lettres persau- „Des, ce 'a făcut atâta vilvă la appariţiunea sa, în epistola LXXXII, pune în gura Pexsanului Rica, aceste - cuvinte: „De şi Francesii, iubite Ibber., sunt fârte vorbitor, am vădut însă între dEnşii unii fel de Dervişi (călugări) forte tăcuţă, numiţi Chartreue. Se dice caceşti Dervis şar fi tăind limba, când imbrăcă rassa, Ar fi de dorit ca toți Dervişii din lume să” imitese în totul ce professiunea lor le ordonă ca, de prisos,“ Tot Marele Montesquieu, în epistola LVII, pune în gura lui Usbeci Persanul următârele cuvinte către Rhedi, amicul seii: „ln Francia Dervişii faci jurământă, când intră în mo- năstire, înaintea lu Maomet al lor, că vor fi în tâtă viaca lor suppuși, săraci Şi fără prihană (ca Eunucii noştrii). Numai supunerea e pe deplin pădită ; despre sărăcie, te assigurii că n'0 pădesce nici unii Dervişă; te lasi să judeci daca pote pădi fecioria ! - 

„Ori cât de avuţi să fie acer Dervişi, ei tot săraci se numescă; şi către toţi strigă că săraci sunt, Gloriosul nostru Sultan sar lepăda mai uşor de mărecele şi sublimele selle titluri, decât acei Dervişi de avaţiile lor; fiind că tocmai tit- lul de săraci i face bogaţi. 
"Mai deunăgi m'am dusii de curiositate se visitesi: uă monăstive de asemenea Dervigă. | nFuiii întâmpinată de unul cu ptrulă albi, care, după ce'mi arătă tote, mă. învită apoi în grădină. 
— Ce ocupaţie ai? îlli întrebaii, 
— Sunt Cazuistă, îmi vespunse elli, mulțumitii de în- trebarea mea, 
— Cazuistii?!! Adi audii vorba asta ântâia, Gră. — Ce fel! Nu ştii D-ta ce este un Cazuistii ? 
Nu şti. 
— Ascutlă dar să'ţă spuiă ei, Sunt ducă felluri de păc- cate; p&ccate de mârte, şi păccate uşdre; cu celle dântâii nu intră omulă în Rai; celle d'allă duoilea, de şi oftensă pe Dumnedeii, nu lipsesc însă pe omii de fericirea, ângerilor ; 
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deck, tot meşteșuguli Cazuistilor stă în a bine deosebi celle 
duoă felluri de păccate; ast-fel tâtă lumea, afară de libertini, 
(cari nu credi nică în Duimnedei nici în Diavolii) al&rgă la 
noi ca să le desluşim fellulit păceatelor, spre a nu pierde ' 
Raiulii; câci mal toți vorii să intre în Rait, cât mal ef- 
tin S'ar putea, fie chiar cel din urmă, fie chiar după uşele 
Raiului, numai să intre în Raiti... Noi, cum vedi, le dăm bil- 
lete de intrare în Raiii; şi trăim şi not cu mila acellor e- 
vlav:0şi- creştini. 

— Trăiţi binişor, cum vădi; nu vă puteţi plânge.... 
— Cum dă Dumnedeii! Dar mal e ceva? 
— Ce mal este? 

— Fapta nu face crima, ci cunoştinca acelluia care o 
face. Cellii ce face unii păceatii, credând că nu e ptccaţă, a- 
cella pâte fi împăcată cu cugetulii lur; prin urinare, fiind mul-. 
ţime de fapte echivoce (cu duoă înţelesuri), numai unii Ca- 
zuistii pote specifica gradul lor de culpabilitate. Cam vedi, 
axta nâstră e delicată, ca şi conştiinca omului. 

— Elastică, vrei să dicl. 
— Nu, ci plină de meşteşugiri teologice... 
— In eră la noi, i respunseiii, Papaal nostru ar pune 

în ţepă pe cei ca, voi, fiind că înşellaţi pe Allah (Dumnedeii). 
„Illă salutaiii, şi plecaiii fără a aştepta, respunsul a-" 

cellui şarlatanii:“ 
Nol, Agapio, suntem feriţi de Casuisti şi de Iesuiţi; dar 

nu e mai pugin adevărații că: mai toţi căllugării, de ori ce 
tagmă și din veri-ce parte de lume, semănă unulii cu altul, 
parcă ar fi învățații tot la ui scâlă. a 

Nu e aşa câ mult s'a schimbatii Marta ta? Nue aşa 
că m'am fâcut eretică? Cine e de vină? Acella care a dat 
omului judecata sai făclia Raţiunii, care lumină catacombele 
retăcirelor produse de spiritele bolnave sai viclene. In mine 
minunea acâsta a făcuto Amorulii, pe care tot Dumnedeii a 
pusii în inima omului; şi de preferincă, în inima femeii. | - 

Adio, Agapio! Iubeşte-mă& pe jumătate cât te iubesci 
ei. In a dyoa epistolă mă voii occupa, special de Agape, 

3
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La revedere! D'astă dată nu cu ură, ci cu iubirea; nu 

cu gâna,.; Ci cu blândegea; nu cu resbunarea, ci cu iertarea, 

contorm. legii. lui Duimnegeu pa lut Hristos, şi 'coriform sântel 

proclapuaţint de la 9 luni, anul salvării 1848. 
, | Marta ta. 

“CAPITOLU XVI. 
4; ATI). 

Monkstirea, A... 1848 Aug. 30. 

Sora mea, 

“Regretii că sunt. aşa depaite 'de tine; pe totă dioa aşi 

avea 'să'ți comunică dup! aici impressiuni şi suvebire plăcute. 

Priimeşcl cell pugin regulat epistolele mele? Am luat tote 

măsurile pentru, Acesta. Dela tine n'am decât uă singură epi- 

stolă; 'care să fi6 causa? 'Temmerea a nu se rătăci epistolele? 

Nu împărtăşescii 'temmerea ta. Dar, fie! Peste pugin speri a 

scăpa de corespondingă, comunicândur Di ve:bal 'ceile ce am 

vădut în căllătoria mea. 

“i Una :diw' celle ma! frappante impressiuri penru toți este 

viaga ce petreci cuvi6sele delă monăstirele V....,. şi A. 

şi -cuvioşii dela unele monăstiri ca N. 
Nu face cineva unii pasit fără a nu întălni taisuri, cu 

câte; unii callii, :cu câtţe, duoi cai, şi,chiar cu câte -patru cai, 

şi cele, mai multe cu clopoțej; cine credi tu că sunt în acelle , 

trăsuri? În cele cu unii callii, vedi uneori şi Jidani; în celle. 

mai multe însă sunt maici, ca; cuvi6sa Madelena, (despre care 

"ţi am vorbit în epistola dela 16 corent) cu ţigaretta în gură, 
şi mănând cai, ca,nişce Jochey englesi. Unde mergii în tâte 

dinlele acelle cuvise- -amazâne? Să ia aerii, să admire Natura, 

să priimâscă, binecuvintări dela cusioşi, de cari sunt pline 
dumbrăvile după câmpii, sait pădurele dapă virful dâilurilor 

şi munţilor. leri âm assistatii la uni spectacol straziit.  Pă- 
rintele “Macarie îmi propusse uă primblare pe muntele e pitor | 

rescii F...., apprâpe de monăstirea de bărbaţi N. 
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Trebuesă ştii, Agapio, că acesta monăstire N..., vecină cu 

monăstirea de maici A...., de undeţi scrii, e despărțită d'a- 
câsta printruă dumbravă în formă de allee; când cuvioşii se 
ducii la tirgulă N...... „el se întâlnescii cu cuvidsele, fără. 
voea lor, fiind uă singură calle ce duce la tirgulă N.... şi 

dela monăstirea A .... şi dela monăstirea V.... 
Dar nu numai pe şosea, dar şi pe stradele 'Tirgului, la 

tot passulii în fine, oaspeţii dela, celle ducă chinovii se întăl- 
nescii, attraşi d'unii magnetismii irresistibilii. 

Întruă qi m'aflam întuă prăvălie cu maica Minodora ; 
aruncându'mmi ochit din întâmplare p'uă ferâstră, vădu întruă 
cameră d'allături duoă Mironosiqe, în bracele a duot profani. 

Cum mă qăriră, trasseră perdelele ridenă. 

Părintele Macarie aflasse dela unii monahii că, pe vir- 
fulii muntelui F...., coronatii d'uă frumâsă pădure, avea să 
se facă uă agape. Vorba agape vine dela cuvântulii ellenii 
ciyămu, care însemnâsă amoră (ca şi numele teii, Agapio) iar 
la plural paza. 

Agape se numiaii, în timpi primitivi ai Bisericet, osp&- 
ţurile în comuni ce precedaii sânta communiune (sânta îm- 
părtăşire). Agapele rechiemaii Cinna Domnului, cunoscută în 
Biserica, n6stră, sub numele de Cinna, cea detaină, adică ulti- 

mulii ospeţii allii lui Hristosii cu discipuli! set, în care elli 

le esplică scopulit doctrinei sâlle. Alţii credii că acestii obi- 
ceji ar fi împrumutatii dela păgini. E 

Aceste agape le întrebuinţâsă şi adi fraţii Moravi, cu 
cântări şi rugăciuni, la dille solemnelle; fraţii Moravi - sunt 
uă sectă de călluzări în Occident. Dela ei se vede caii trecut: 
agapele la unil din fraţit noştri căllugări din România. 

Numele acesta, de agape lait purtat şi duoi Papi, unulii 
allesii la 535, urmaşulii lui Ioan II, sub numele de Agapet I;: 
altulii sub numele de Agapet II, alesi la 946, urmaşuli lu 
Martin III. ” 

La, ospegele numite agape, mâncaii la începutii şi băr- 
8*
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baţi şi femel, în fine oameni de tâte condiţiunele, ca semnii 
de iubire frăţâscă între creştini. Fie care contribuia, la 
acelle agape, după puterea sa; iar cel săraci mâncaii în 

contulii cellor avuţi. 
Era obiceiii la începutit ca oaspeții săşi dea sărutarea 

de pace înainte şi după mâncare, fără dcosibire de sexi; iar 

la masă şedeai resturnaţi pe. paturi, ca Romanii şi Eilenii. 

Acesta fu uă armă pentru inamicii Crestinismului, cari 

accusară pe creştini de oasneni desfiinaţi. Orestinil cu mora- 
vună elastice, stigmatisaţă de apostolu Petru ca doczor: faiși, 

cuni şi crestinii influinţaţă de Patrici, ce aveaii interesii a des- 
considera nuva sectă, (pentru cuvinte ce tu le cunoşcei forte 
bine) justificară acelle accusaţiuni, prefăcendii agapele în 

lupanare. 
Apostolii ordonară atunci înlocuirea paturilor cu lăvige, 

iar sărutarea să se dea numai între persne, d'acellaşii sexil. 
Abusulii continuând, conciltiuli din Cartagena a des- 

fiincat agapele în anul 397. 
Scusă, Agapio, aceste digressiuny, indispensabile pentru 

înțelegerea subiectului. 
In dioa hotărită pentru ospăculii ce avea, să se facă pe 

vitală muntelut F...  păvintele Macarie şi cu mine, însoţiţi 
de duoi servitori fideli şi discreţă, cari purtati ş şi ei costumii de 

monahii, avînd pe sub rase câte va arme de tocii De ascun- 

serăm în pădure, apprâpe de loculii unde avea să fie ospăţuli, 

şi de unde putem vedea şi augi totulii fără a fi vEduță.. 
Masa era pe iarbă, şi servită de duoă monahe, contidente 

alle acellor oaspeci de ambe- -sexe. Pe masi erai duoi miel 
fripţi, duoă vase pline cu uoă roşii, patru urcidre -pîntecâse 

cu vinit de câte dece ani, şâse cupe de câte uă litră, ducă 
vase cu salată de păpădie, si şâse tallere de lemni, cu câte 
uă furculică şi uni cuţitii fie care; iar împrejurulii mesei, 
şâdâii resturnaţi pe covore trei cuvioşi şi trei cuviose, între 
cari eraii trei cunostince d'alle nâstre: maica Madelena dela 
monăstirea, V... maica Fipida dela monăstirea A .. şi părintele 
Sotirii dela monăstirea N... 

— A!!! şopti la urechea mea iubitulii: meii Adonis... 

 



117 

Ingrata ' Elpida! Ingratulă Sotiiu! Eu le procuri fericirile Naiuluy, şi ci mă lipseseii de fevicirile agapei!... Inţellegii pe Madelena, dar e?.. | i 
— Taci! i şoptiii la ureche... Să audim ce vorbescii... 
Fie care cuviosti sta lîngă cuvi6sa lui; cr îmbucat uă dată, beaii de ducă ori, şi se sărutat de trei ori. Eraiă cu capetele g6ile şi în tâtă comoditatea, ia — Toarnă, agapeta mea! striga cuviosulii Sotirii către cuvisa Elpida. 
Şi Elpida umplia cupa fericitului Sotiriă (salvatorul e*) care dicea: 
„Acesta, este sângele mcii, care pentru tine, Elpido, se varsă, spre fericirea nâstră de veni: 
— Amin! strigat celle-lalte perechi, ciocnind şi cupele şi buzele, în acelasi timpu. | 
— Varsă şi mic, agapeta mea! striga către Madelena unii monâhit anume Adam, vigurosă ca primulii omit eşitit din mâna Creatorului, şi căruia i se putea applica acestii vers al lui Boileau: 

Et de Peau dans son vin n'a jamais su Pusage, 
Care pe rominesce se pote traduce liber: 
„Nu cunostea gustulti apel.i 

Cet-lalţi patru monahi repetară celle 'dise de Adam şi de Sotiri; iar agapetele lor imitară pe Elpida și pe Madelena, Fiind că pronunțarăm numele de agapete, trebue să stiy, Agapio, (pâte nu ştii) că acestit nume de agapetă derivă dela hellenulii czezyzţe şi la plural cpazyze;, Şi însemnâsă, prea 2ubtă. Biserica, primitivă da acestii nume feci6relor cari ser - viaii pe preoții însurați. Asemenea fecisre erai tolerate de sogiele preoţilor în căminulti domestici; dar acestit obicei, ca, şi sărutatulii de la agape, a degenerat, încât may tâte 
acelle Vestale perdură focul sacru,.... | . 

După oprirea preoților catolici d'a se mai însura, aga- petele fură tolerate ca se:vitâre; dar seandalulii continuând, şi Vestalele devenind Matrâne, fură opriți preoţii a mai avea 
agapete. 

Mai mulţi sânţi, precum Ciprian, Ieronim şi alții aă ful-
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geratii contra asemenea desordine după amvonuli Bisericilor; cu 
tâte fulgerile lor însă!obiceiulii s'a menținut, [unii Qicii pînă în se- 
colul VI, alţi pînă la 1139, când s'a anulat de soborulit de 
la Latran. 

Venim la. agapetele din muntele F... 
După ce agapetele se esaltară de vină începură a cânta. 

Ce credi tu că cântară? Acsine? Heruvice? Sfinte Dumne- 
deule ? Nici de cum. Ce dar? 

Mai ântâiu cântă Madelena: 
Aolică ! ce văduiii, 

Colea 'n dâli la Călmăţuiii? 
Fată mare, moşii bătrână, 

Cer6ndi fetei mării din senă! 
Apoi cântă Sotir: 

Târnă vină, târoă pelinii, 
Şi să bemă paharulii plină! 

Apoi cuvioşi şi cuvi6se cântară în chorit Margulă libertăţii: 
Aideţi, frați, întruă unire, 
Ţerra nâstră e 'm peire: 
Aste ziduri şi palate 
Unde zacii mii de păccate, 

Aideţi să le dărâmăinii! 

D'uă dată s'augiră patru pocnete de arme; apoi, chiote, 
țipete, vaete. .... a 

Alte patru pocnete făcură se resune munţii. 
Cuvioşt şi cuvi6se dispărură în pădure, cu capetele golle 

şi numai în antirie. ...... 
Iar noY eşirăm din ascundătre, şi occuparăm loculit lor 

la masa de agape. 
„Ah! Agapio! Risulii ce am risă atunci Poiti spune şi 

Morților. 
Las pana; căci m'a înecat rîsul, . . 

La revedere!. „ Salutare şi frăţie! 
) A Marta a, 
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CAPITOLU XVII. . ma a 

ile ia 
?  SBURATORULU.I ni: 

ati DI „Monăstirea A... 1848, Sept. 5. 

Sora anea, Sa 

I(I voii descrie în' acestă epistolă efectele lecturâi unor 
cări bisericesti asupra, spiritului novicelor du prin monăstirt» + 

Cunoşet espressiunele necuviinci6se din rugăcianea, pen- 
tru cuminicătură ; cunoşti asmenea espressiunelei: samorbte din 
cântarea cântaritor a lui Solomon. i 

- Asemenea lecture, înfiaccărâiid imaginăţia novicelor, în- 
flaccără tot d'uă 'dată şi sâbgele lori apprindătoră ; apoi cu 
niositatea, atăt de iatural la femei și la eopil, împinge p'a- 
celle novice “a cunoşce: actele corespungătâre acelor cuvinte 
necuviinci6se. E. 

Fată unii eseinplu: 
“A duda di după farsa:din muntele IT. „, uhde părintele 

Macarie a vu originala idee a mânca agapele destinata. pen= 
tru alții, fuii invitată d'uă' maică; în 'chilliă: sa. De când mă 
aflu în monăstirea A.... ajutată de ştiinca medicălă a părin- 
telul Macarie, aih lecuiti multe 'fiinţe afectate "de e diterite 
malatiă. 

: Maica: Varvara era: mătuşa şi Mentorulii unei siore a- 
nume Zoe, :frum6să ca Luna, şi ti etate ca de 16 ani; ea suf- 
ferea de malatia de care sullere mal tâte fetele la ettea: că, 
suff-rea de lipitură. ăi 

Intrâni în chilie, gasiiii pe Zoe culcată ; faca ei era uă 
flaccără; şi corpulii, asemenea. Lângă ea esa uă carte des- 
chisă, Currieralii de ambe- -Sexe, unde era : xeprodusă, câni-! 
tareâ cântarilor. 

Ochi mei se opriră pe următârele strofe din acea vo 
luptu6să poesie, care a trebuit să apriudă' multe inime de 
vergine ca a sorei Zoe. 

Le coppiesii, mai mult pentru limba, cea fruni6să a luj 
Eliade, care limbă face acellii epitalamiă mult: mâl interesanti



, Miresa 
M& întrodusse Mirele meti în thalamulii scă ; trage-mă& după tine, şi voii veni în urmele tele... 
Sărută-mă& cu sărutarea gurei telle, căci mă înfiâră ap- propierea ta, 
Stânga lui fie sub capulă mei, și drâpta lui să mă îm- brăţişede. 
Te-am condus în casa mamei melle. Acolo "ți ay desco- perit inima ta, acolo ţi am promis că te voii adăpa din mus- tulii rodielor melle. ... 
Căci tare ca mârtea, este amorul, și crudă ca infernult este gelosia, 

- Diminâca ne vom scula, şi vom intra în Srădina, mea, cu care am venit dela, maica mea ; şi vom vedea daca rodiile sunt în fl6re, daca florile sunt a da fructe. 
Acolo voii da ei ție rodiele melle, amorurile melle, tâte câte am conservat dilectulut mei... 

Afirele, | Cât esci de frumâsă, suriora mea Mir6sa! O! cât escy de frumâsă! 
Ochi! tă, ochii columbei; frumosi ca seninulă cerului ce se refleită în sorgintele limpedr. . 
Cosiţele tele, ca collanult de aurit din prejurulă gru- madilor tei. 
Dinţii tăi ca uă turmă de agnelle (oice) albe, ce se re- suie dela, scăldătâre ; tâte perechi, tâte gemene, nici una nu lipseşce. | | Ca uă bendă de purpură buzele telle, ca rodia faga ta, şi pe d'asupra. ma! are aceea ce se ascunde într'Ensa, Getulă teit ca unii turnă de avoriu, Ţiţele tele ca duoi pui gemeni de dorcadă. 
Buriculit teii ca uă cupă rotundă, plină de licrea am- brosiei. . . 

| 

crini. 

Statura ta e asemenea palmiferului. 
Sui-mă voiu în palmiferi, şi voiu cullege fructele luk. | 

Pentecele tei ca ui colină sacră, plină de gută şi de.
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"O! Câte de frumosi sânul teii, suridra : mea: Mirâsă! 
Carmenii tă! îmbată ca nectarul ! 'Ţiţele tale, ambrosie cerâsca: 

Resuflarea ta, aromele de viâţă. Fagure distilă : busele 

tale, suri6ra mea; miere și lapte limba ta. 
Grădină închisă, ai fost, dilecţa mea, peufecta mea, ado- 

rabila mea; grădină închisă, fontăna sigilată. 

Mesa. : 

Vite Dilectul meii în grădina mea, rupă şi: siliul fontăinet... 

Cul6gă şi guste din fructele et. | 
Bi dormiam în casa păscătăret melle,, şi inima mea ve- 

ghia. Audiiii vocea Dilectului mei la uşă. 
— Deschide, suri6ra mea, adorabila mea, a mea co- 

lumbă si a mea perfectă; pentru că capul mei e plinii de 
roă, şi perii mei de umedul nopții. es! 

— „Spolliatu-m'am de vestminte; cum s5 faci a mb 
revesti ? "MI am spălat şi recorit piciGrele, cum s5 mat atingi 
parchetele ?:* 

„ Dilectul mei întinse mâna prin deschidătura uset, şi r&- 
runchil mei se turburară la sunetul tiţinelor, la 'appropierea 
resuflării lui, i 

ME sculaiii a deschide Dilectului meti. Smirnă se distilă 

din măinele sâlle, și degitile melle se âmplură de smirnă. 

* Deschisseiu îucuietrea uşei la Dilcctul mei. Eli însă 
nu maj era, se tetrassessc, asteptind dioa nunţii nâstre, spre 

a mă întroduce în thalamul său. A 

+ 

Rugaiii pe maica, Varvara să mă lase singură cu nepâtă-sa. 
— De ce suferi, copilla mea? întrebaiii pe Zoe cu 

blândege. 
— Nici eii nu ştii, maică. 
— Dar, bine, ce te dâre? Vorbegee fără sfială, ; cii te 

potii lecui, cum af vădut Cam lecuit pe maica Flpida, pe care 

o muncia Uccigă/lii tâca ; cum am lecuit pe maica Agripina, 
care să umflasse cât unii butoii:; cum am lecuit pe sora Ra- 
hila, care ardea ca uă flaccără,. 

— Vedi, maică, cam. tot ast: fel de. DO am şi ei,
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Și fata începu a descrie simptomele bâllei; tocmai bâlla, 

Florichiei din Sburătorulii, ' acea: frumâsă baladă a lui E- 
liade dela 1844. 

Coppiind câte 'va. strofe din acea balladă, vel înțelege 
îndată sufferinca Zoi, şi vei ghici şi I6culti ei; 

„Vedi, mamă, ce mă dâre? Că peptulii mi se batte: 

Mulţimi de vinețelle pe sânii mi se ivesci; 

Unii foci s'apprinde ?n mine, r&cori mă iati la spate; 
Imi ardii buzele, mamă ; obradi'mi să păllescii. 

„Ah! inima'mi svicnesce, şi sbâră dela mine, 

Îmi cere...., nu "Şi ce 'mj cere..... şi nu stiu ce "i aşida.. 
Şi caldii şi rece, uite, că 'mi furnică prin vine; 
In brage n'am nimica, şi parcă am ceva.... 

„la pune mâna, mamă, pe frunte,.. Ce sudâre! 
Obradil.... unul arde, şi altul 'mi a răcit; 

Unii nodiă collea m'apucă, ici costa reit mă doare; 
In corpi uă pirotâlă de tot m'a stăpânit.“ 

— la spune'mi, fata mea, i diseiii , noptea, în visii, vedi 

vrunii ângerii frumosii ? 

— U! da! Mat alles când citescii cântarea cântărilor. 
— Și daca ai vedea p'acellii ângerii, cunâşte-l-ai? 

— Cum nu? 

„— Şi ce spune ângerul? 

=— Imi vorbeşce cum vorbeşce Mirele către Mir6să din 
cântarea cântărilor. 

— Numai atât? o 

— Ba mă şi mă chinueşce... Şa duoadi m& scoli o- 
bosită, tristă ; şi plângi .. | 

— Numai cântarea cântărilor te uşurtdă? 

— Aşa!... Maica Varvara a întrebat pe moşii popa, 
care a dis că e Uccigăilii tâca careme ispitesce, ca pe sfinţit 
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părinţi în pustie ; dar d'alde baba Necşa a dis că e Sburăto- rulii, care se lasă n6ptea pe coşii ... 

— Dac tu ce credi. că e, fata mea? Ai — Știă şi et, maică! respunse candida copillă, deve- nind roşie ca foculii, plecând ochir în jos, şi oftând.« 
Cât "mr era de milă 
De biata copillă ! 

— Daca al vrea să m'asculţi, i disseit oii, te-a Je- cui îndată, 
— ME lecueser?!,., dissc fata cu bucurie. N — Negreşit; dar trebue să facy ce'ți otii dice ei. — Faci, maică, totit ce'miy dice. - 
— Spunemi dar, fata mea, ângerulii pe care-"t vedi în visit semână cu wunuli din oamenii pe care “1 vedi aevea ? 
Fata se roşi, şi lasă ochii în jos. — Nu ştiă, disse ea cu sfială 
— Va să dică, n'ai încredere în mine? Eu sunt nepâta Vlădichei Meletie, care, ca arhierei, are puterea dela Vlădica Hristosii a deslega păceatele' oamenilor .,.. Vorbeşce fără sfială. . .& 
In minutuli acesta unii diaconi ali archiereului Me- letie m& căuta din partea aice Minodora. La revederea diaconuluy, sora Zoe scsse unii țipătii, fără voea ei.. -5 Apoi plecă ochii în jos, şi deveni pallidă ca Mârtea. | 

_ ME uitaiii la diacon: negreşit elit era Sburatoruli ! Lâculii era găsitii. Zoe era soră, prin urmare se putea mărita; diaconul asemenea se putea însura; trebuia numay bir.e-cuvintarea Archiereului, care n'a făcut multe dificultăți, dar căsătoria nu se pâte face aici ; Sa hotărit a se face la Bu- curesci. , 
Ast-fel fu scăpată biata Zoe de Sburătorulii, pe care ima- ginaţiunea poporului îl descrie ast-fel, prin pana poetului, Balaură de lumină cu câda nflăcărată, 

Şi pietre nestimate lucind pe ellă ca focă; 
Spunii, soro, car fi june, cu dragoste curată; Dar lipsa da luj dragoste !... Departe de astii loci!
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„Pindeşce, bată lit Crucea !: şi ?n somnii colea mi "WE vine, 
Ca bradii unii flăcăiandru, şi trasă ca; prin inelli: 
Bălaiii, cu părul d'auriă; dar slabele lui vine 
N'ai nică ună pici de sânge...; Şunii nasii ca vai de ellă. 

O! biata fotiş6ra! *Mi-e millă de Florica! 
Cum o fi chinuind'o!.. . Vei, d'aea, a slăbit, 
Si s'a păllit copila! Ce bină a disii bunica 
Să fugă fată mare de foculii de iubiti ; 

Că "'ncepe de vis6să , şi visu n lipitură 
Incepă a se preface ; şi lipitura ?n Sine; 
Si co! mai faci pe urmă ? Că nici descântătură, 

“ Nici rusi nu te: mal scapă... Perâscă Duinnedet! 

Adio, Agapio! Si | a revedere ! 

Marta ta! 

“CAPITOLU. XVIII. 

CONFESSIONALUL. 
r pa : oa po 

Este timpii, credem, a ne occupa şi de soră Agapia, de- 
spre care am dis numai. ducă cuvinte în Capitolul II. Întra- 
devăr, Tectorulă nu ştie despre densa alt : decât; că părintele 
ei se. oppunea, la, insoțirea sa cu Ionellii; şi că, întrunți mo- 

ment de desperare, ea, intră în monăstirea X....., nu sprea 
se călugări, ci a forga cu modul acesta, pe tată seit cu să 

consimţă la însoţirea sa cu alesul inimei selte. E 
Pentru ce cuvinte însă tată seii se oppunea la acâstă 

însoţire atât de potrivită ? Eată ce avem a cercetă, în acesti 
capitoli. 

Părintele Agapiei cra unii fost boerit de classa II, anume 
Paharniculii Gheorghe Căpățină; unii omii bigoti, avarii, reac- 
tionarii şi despotii în. casa Jul. Însuratii a duoa, oară, Agapia 
era singurulii copilli din prima, lui căsătorie, remâind orfană 
de mamă, când era numai de cincă „ani. „Mamă sa vitregă 
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anume Maria, uă femee rea şi ambiţiâsă, s5 silea! prin toate, mijl6cele a împinge pe Agapia la căllugărie, că, se remâie lOtă averea Agapiei copiilor el, unii biiatii Şuă fată. Pe Multă parte, boerulii era dominați de coufessorali sei, unt că'lu- gării, anume lovi, dela monăstirea C... -» forte ipocrit. Prih-" tr'6nsul Maria să silea a răci pe tată de copilla sa, inter- pretând ducerea, fetel la monăstire ca unii actă de tebelliune şi de dispreț către Părintele sei; pe d'altă parte, Ionellii: nu ştiusse menaja nici pe “părintele Agapiei,. contraiitiziduila * în ideile sâlle religi6se şi politice, nici pe mama vitregă a Agapiei, alle căria planuri le., deinascasse sogului că, nici pe confessoruli fiitorului seii socru, pe care'li compara cu 'Tay- tuf, combătând pe facă căllugăria; astfel înamoraţii nostrik aveaii trei inamici putinţi, coalisați 'contra, fericităt l0r, și nu- mal duo! aliaţi, devotați, pe Elisa, vara Agapici, si pe mama Elisei, cu care acâsta lectorilii a fâcutii cunoştineă! ua „Capitolul IX 

RODG Levoluţiunea dela 9 [unit 1848 contribuisse a revolta şi mat mult pe boerulă Căpăţina contra lui Toneljă. Acesta jucă, în acel timpl, rolul de propagandist Şi de publicistia, * iodreptând săgețile selle sarcastice mal alle; coiitii! Reacţio- narilor încăpăţinayy, şi contra Căllugărilor * ipocriţi ; cu totă! influinga morală ce Agapia, avea asupra lut Ionziiii, acesta, era netorrigibilu “în aseinenea "anaterie, 'urândii "din instinctii şi din convingere şi pe farisey Şi pe rusolatrit aa In mai multe rânduri mătuşa Agapiat şi Vară, sa, (de . care avea slăbiciune părintele Agapiel) să silisseră, a muia i-! ninia acestuia, spre ali face a consimţi Ja căsătoria tianio- raţilor ; Căpăţina, însă “era încăpăținată ca' ini assină: căcr | nevasta lu! şi confesorulăi prefăcusseră inima lut de păzinte într'0 lespede de piatră, rece şi nesimţitâre la toate cuvintele înfocate şi elocinte alle 'Elisey şalle mamei selie. Da Ia ial multe rindurt Agapia cădusse Ja genuchii tată: sei, rugendu'lă cu lacrămi a% da cel pucin. binecuventarea, lipsindu-se de destre ; dar tată-scti, întăritații de nevastă şi de confessorii contra: lut lonelli, refusa sistematic. cererea ei, ştiind că numai ast-fel ÎŞI putea resbuna contra ereticaluă şi
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zavergiului, cum numia cil pe Ionellă ; la rândulii seii, acesta 
îl numia, tonbatera şi muscălită, negreşit nu în fagă, dar păreţil 
aii urechi; Şapoi Maria, și "ovi spuneai lui Căpăţină atâtea 
intamil despre Tonellii, în cât părintele Agapiei făcusse jură- 
mântii că nică odată nu va consimţi la asemenea căsătorie, 
prin care ar intra sufletulii lui în focul Iadului. 

Din corespondinga, Elisei cu Agapia, în chestia de facă, 
reproducem uă epistolă care resumă gvadulii de ură ali lut 
Căpăţină contra lui Ionellii, şi gradulă de simpatie allă Eli- 
sei şalli mame-si pentru Agapia. 

Bucuresci 8 Sept. 1843. 
Verişdră, | 

AQ tată-teii a mâncat la noi, dioa de adi fiind, cum 
şti!, dioa, onomastică a mamei. Mamă-ta vitregă a refusat in- 
vitarea, sub pretestii că suferă de migrenă (durere de capi); 
adevărulii însă este că ea nu pote suferi pe mama, ştiind cât 
te iubeşce ea. 

| Dupe masă, mama addusse vorba, despre căsătoria, ta, Ei 
eram în camera, vecină, de unde vedâmă şi audiam tot. 

— Adăsunt 18 ani, cumnate, disse mama, de când s'a năs- 
cut Agapia, pe care soră-mea o iubia atât de mult ! Dum- 
nâta 6răşi o iubii mult, penă în anulă trecutit, .. Răcâla 
acesta, intre părinte şi copillii nu pâte veni de cât de la Dia- 
volulii ! 

— Negreşit, respunse tată-teii; fiind-că Diavolulti a Scos 
înaintea Agapiei pe ereticulii şi zavragiulii ălla de Ionellii, 
pe care "li urăscă ca Mârtea; şapoi Dumnâei %X sare. țan-, 
dăra, şi plâcă la căllugărie. Călătorie spâncenată! A vărsat 
laptele în pisatit. Bine este acolo Agapia; tot % plăcea ei car- 
tea şi câutecul; să se facă mirâsa lui Hristosii; căci mirâsa 
Zavergiului şi Ereticului nici o dată nu va fi, cât oii trăi eti; 
fiind că nu le daii blagoslovenia mea; anatema, să fie!., 

— Val de mine, cumnate! „Ce fact? 
— Daca Sor cununa fără voea mea, anatema să fe! 

A! când ai seci cât urăscit pe ereticulii ălla, care "mi a scos 
fata din minţi! .... |
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— Credii ca n'ai cuvEntii, cumnate, a uri atâta p'acestit junne. e mi — Nam cuvăntii să urăseti p'acella care laudă în faca mea pe Voltaire? Care dice că căllugăria este fapta unor ca- pete bolnave, caal sântului Pahomie ? Care dice că Sspovedania este faptă de spionar:? Care dice că Muscalil. sunt calmuci? Care este pentru desrobirea, țiganilor şi împroprietărirea să-, tenilor ? Îi urăsc ca Mârtea, 
| — Aşa sunt junii, cumnate! Cum poţi pretinde D-ta ca virtejulii Revoluţiunii, care a întorsit capetele la boeri mary, să nu întârcă și unui june, crescuti în ideile timpului sei? Cu virsta 1 va, veni şi mintea; şapoi, fata nu cere de câtii bine-cuvântarea D-tale de părinte, lipsindu-se de zestre. — Negreşit, fiind că scie că zestrea este a r&posatei ; şi pravila “1 0 va da, daca 0 va cere prin judecată, a — Apol atunci ar putea-o face Şi “fără bine-cuvântarea Dumitale. i Sa 

— So facă ; cine o opresce ? | — Respectulă către părintele stii, frica de Dumnedeii, rușinea de' Gmeni, mustrarea cugetului ; fiind că fata e bine născută şi bine crescută ; ea semănă în tote cu reposata soră- mea, „Dumnegeii So ierte!,...« | 
Şuă lacrimă streluci în ochit: mamei, 
„ă! crede, cumnate! Adesea vEdi în visii pe soră-mea, în vestminte albe de îngerii ; şi "mi dice, plângând : „Sora mea, nu poti afla odihnă şi linişte acolo unde! Sunt, v&dend lacrimele Agapiei, care le varsă dioa şi nâptea inaintea icânei maicei Domnului, pentiu ca să luminese -Dum- nedeii pe tată-seii ai da bine-cuvântarea, iertând'o, daca va fi greşit; căci nu pote fi greşală daca, ea voesce a lua de soci p'acella ce a alles inima sa! E mai mare păccati înaintea luy Dumnedeii ura părintelui pentru unu copillii care :nu cere de la părintele seii de cât să li facă fericitii... Spune fostului mei sogit că mama, vitregă a Agapiek nui gândesce bine; căci îllii întărită contra Agapiei, ca să pâtă remânea zestrea nea, copiilor ej... Apoi acestă faptă pote fi plăcută lui Dumnegeit? Spune fostului meii soţii să se spovedâscă la ună arhierei ;;
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Şi va; vedea ce păteată face mâhnind sufletul meii, şi neno- 
rocind pe copillul meă gal lu!“ Eată ce'mi dice adesea soră 
mea în visurile mele; Şi până adi nam voit să "spui, ca 
să nu te întristezi.« 

Tată tei îşi şterse uă lacrimă, şi oftă. | 
— Dar pentru ce Agâpia e aşa de încăpăținată, în cât să 

nu vrea să facă voinţa mea? Crede, cumnată, că zavergiulii 
ălla de Jonellii 'mi e urit ca Mârtea; iicât mar bine aşi voi 
să morii, de cât să'lii numescii fiulti mei. Fiult mei? P'a- 
cellii eretici ? Nici o dată! n 

Şi se sculă, primblându-se prin casă supăratii, 
'-- "Cum ar putea, îndreptă, Jonellă greşala sa? 

__— Na sciii; dar 'mi e iiesuferit ca Mortea; “Şapoi şi 
părintele duhovniculii e'a fâcut să înţelegi, cu sânta, scrip- 
tură în mână, că ar. fi mare păceatit a da fato dupe unii c- 
reticii ; că atunci suffetulii mei S'ar'prăji în vecii vecilor în 
flacările Iadului, cu Arie şi cu toţă ereticii; şi are. dreptate 
părintele duhovnicul ! 

a Nal consultatii, cumnate, şi vi”unii arhierei ? 
— Tot ca duhovnicu 0 să'mi vorbâscă şi Arhiereulii. 
— Încârcă, ca să fii împ&ccatii cu cugetulă, şi ca să 

împlinesci doringa, repusatei, care neîncetat în visurile melle 
mă rogă cu lacrăii să facă acestă încercare, Ă 

— S'o facă! Voiti întreba pe. părintele duhovnicul care arhiereii e maj, evlaviosă?. a 
— Ei credii că arfi bunii Sânţia Sa părintele arhierei 

Meletie, duhornicu:it tutulor. boerilor cellor mari, şi forte cu-, . 
vioşii şi evlaviosiă, 

— Aşa am audit; dar nu e aici acum. 
—:Se va întârce curând ; fiind că adi saii mâine Revo- 

luţionarii vor fi, inchişi sai goniţi. ... 
— "Să dea Dumnedeii ! :Atuncă facii ziafet mare! Atunci - 

pote ierti pe -eretieuli de 'Jonelli, daca se va umili înain- 
tea Muscalilor, cerându-le iertare; daca va face pentru pro- 
teetorul nostru, prea slăvitulii Împărații Nicolae, stihuri de 
laudă, cum a. făcut pentru Eliade, vedea-Paşi în furcă! că elii 
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este capulii r&utăţilor, ellii, cu Tell şi cu Magheru, cari n'a- 
veaii ce pierde ridicând bairacul. a 

— Dar în Revoluţiune ai intrat şi boiexi mari, ca Go- 
leşci, Filipeşer, Creţuleşei, Ghiculesci, Voineșci, Roseţi, cart asi 
Şi țigani şi boiezif mat. ..; N 

v 

? 

—, Nişce smintiţă toţă . .. 
— Dar chiar Filiad, Tell şi Magheru ai pusi în joci. 

viaca și familia, mai scumpe de cât averea şi boeriile, 
— Negreşit, ca să se facă Domni si Ministrii ;, dar cum 

vădii eii, te al molepsit şi d-ta, cumnată, dela zavergiul de 
Ionellă. i , | | 

— Nu Pam vădut pe la mine dela sântul Vasile; şi 
daca ar fi despre ellii, nu te aşi mai îndemna et la acâsta 
căsătorie; îmi este de biata, fată care "li iuheşce, şi ea crede 
că lar face evlaviosii după cum doreşei d-ta... 

— Nam nădejde să vădii aşa minune! 
— Cumnate, la Sfirşitulii lunel este soroculii a desgropa 

oasele răposatei mame, fiind că sunt toma! şâpte ani de când 
a chiemat-o Dumnedeu; să chiemăm pe arhiereulii Meletie .. 

— Ingrijaşce Dumnta, de tâte, şi porti eii tâtă cheltulla. “ 
Ei bine, Agapio! Vedi tu ce pâte unii confessorii asu- 

pra unul bigotii ca unchiu-meii? Părintele lovi semănă mult 
cu Tartufulă ; şi îmi vine în găndi aceste versuri din sublima, 
comedie a Marelui Molliăre: 
„Ton pâre est devenu comme un homme hâbât6, 
Depuis que de Tartufe on le voit entetâ; 
Enfin, il en est fou; c'est son tout, son hâros; 
Il Vadmire ă tous coups, le cite ă tous propos; 
Ses moindres actions lui semblent des miracles, | 

Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles=“(%) 
„Și acestea: - 

Et que si son Tartufe est pour lui si charmant, 
IL le peut 6pouser sans nul empâchement.“(?) 

1) Tată-tei a ajuusă uaiă năucă de când Târtaf a luat de nasă ; - 
e nebună după dânsulii: îl admiră ca” pună eroă, şi "1 citâsă ca p'ună 
profetă ; iar cuvintele Fariseulai i se pară oracule, și faptele lui miracule, 

*) Iar dacă Tartută "i a cădut tronc la inimă, cine 'lă oprezce a. 
"ă lua de bărbată?,,
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Rolurile nâstre în chestia de facă şemănă cu celle din 
Tartufulă lui Moliere; preparii Unchiului uă şcenă ca şcena 
V din actulii IV din acea comedie, daca confessorul ne va de- 

juca planuli. | 
Inţellegi, verişâră , că totulii atârnă dela arhiereul Me- 

letie ; scrie Martei să vie îndată. Turcii sunt lengă Capitală ; 

şi cum vor intra în Bucurescă, Musealii trecii şi eX Milcovulii. 
Revoluţiunarii se gătescii de plecare. E uă fierbere grozavă! Se 
vorbesce de focii, de sânge, de zavera... Nol plecăm ad la 

Pass&rea, pină va trece furtuna. Saugim de bine! 
Apropo. Mi-ai promis a'mi descrie originea şi fasele Mo- 

nahismului. Ascept vespunsul teii la Passărea. - 

Vara ta, devotată, 

Elisa. 

CAPITOLU XIX. 

ORIGINEA ȘI FASELE MONAHISMULUI. 

Monăstirea X... Sept. 20:1848. 

Llzso, ” | ! 

ÎI mulţumesciăi şi ţie şi mătuşă-mi pentru silincele "că * 
puneţi d'a întârce pe tată-meit din retăcirea, în care Ta addus 
intrigele confessorului şalle consrtel s6lle, Dea Domnul să 
reuşiţi, pentru binele tuturor! Ei 

AdI am scrisă Martei, descriindui trista stare a, țărrei, Ă 
prin căderea Revoluţiunii, împrăştierea capilor mişcării, mes 
bunarea Boerilor, şiuă îndoită invasiune. „Nefastă die dica de 
13 Septembre! 

Reacţiunea din societate s'a resimţită şi în Monăstirea 
unde mă afiu. Maica Elisavetta, nuoa, superidă, din preună 
cu maica Sofronia, capuli revoltantelor, aii fugit ieri spre'a 
evita, resbunarea maicei Minodorel. Părintele Mitrofani, cun- 
fessorulii monăstirii, din ordinul acrhiâreului Meletie, a veniţ. 
adi să restabilese ordinea legală,. instalând provisoriii ca su- 
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perioră pe maica Maximina, vara maicei Minodora. Tâte mai- 
cele şi surorile s'a supusi, fără murmură, neputând face 

altfel. Speri că, pria mijlocirea Martei, voii putea reuşi a 
face săi nu suffere nici una din maicele celle compromise prin 

revolta de la 13 Lunii, 

Crede, Eliso, sunt -desgustată de intrigele şi scandalu- 
rile duprin monăstiri. AI putut cunâşte câte-va în scurtulii 
timpii allii şederii telle aici; ceea ce nu pusin a contribuiti 

a te desgusta de căllugărie. 

Profit de occasiune a'ţi descrie originea monahismului 
şi differitele fase prin care a trecut, atât în Occident cum şi 
în Orient. | 

Lâgănulii acestei instituţiuni este India, unde, cu mulți 
seculi înaintea. Crestinismului, aflăm pe Gymnosofisti, numiţi 
astiel din causa nudităţii lor; căci purtati, în loc de: vest- 
minte, coajă de arbure ce le accoperea numai jumătate cor- 
puli. Gimnosofistii erai împărțiți în trei secte: Bramani, Sar- 
mani şi Hylobieni, trăind mal mult prin peşteri şi păduri, 
spre a se putea bucura în linişte de viaga contemplativă. Doctrina 
lor conţinea esistinca unul Dumnedei eternă, nemurirea şi 

transmigrarea sufletelor; de unde Grecii adoptară dogma lor 
despre metempsihosă. 

Pe Gimnosofisti i aflăm şi în Africa, vieţuind singu- 
rateci întruă insulă din mijlocul Nilului; din ei. ai maă re- 
mas, ca sămânca, Marabuţii. din Algeria. 

“Gustul viecei liniștite şi contemplative a trecut din In- 
dia la Evrel. În Persia, în Arabia, în Palestina, era de mult 

respândită ideea că, a se lipsi omulii de tote plăcerile viecei, 

şa se pocăi de greşellele trecute, era Singuruli mijlocii ași 
attrage favorele Deilor. 

La Evrei primulă pusnicii a fost Enohă. După elli gă- 
sim pe llie fugind de corumpţia lui Israil, şi retragenduse pe 
ţermurile, Iordanului cu câţi va discipull. Esemplulii lui Ilie 

îllii imită Ioan Botezătorulii. Însuşi Hristos, ca să impuie mai 

mult vulgului, a imitat pe Moise, tr igenduse 40-de gille în pustie. 
Nazareeni! în parte se consacraii lui Iehova. În timpulă lui



Hristosti, în Palestina şi în Egpeti îufloria secta Essenieni- 
lor, a căria: disciplină a împrumutato călugării din Thebaida. 

Temmerea de Barbat, corumpţiunea moravurilor cres- 
tine, flaccările iadului, dulcâţa viegei lihiştite şi contemplative, 
persecuţiunele contra Crestinilor, siliră pe unit din propaga- 
torii zeloşi a Crestinismului a se retrage în pustiuri, spre a 
reinoi acoio. uă societate mal perfectă. 

Primul eremiti fu uni sântulii Pavel (nu Apostolulii) 
care se retrasse în 'Thebaida, câtre anul 259, fugind de gâna 
împeratului Decie; elli trăi întuă peşteră 114 ani, nutrin- 
duse. numai cu curmale. 

Pavelii exemitulii avu de imitatorii pe Antonie, care avu 
şi ellu mulți imitatori. 

În mijloculii secolului alli patrulea, Pahomie adună în 
'Tahenna :(în Egvpetuli de sus) cincă decă de mii de pocăitori, 
ce locuiaii în şâpte anii de colibe. (De aci vine deosibirea în- 
tre chinoviţi, călugări ce brăescii împreună, şi pusnici, călugări ce 
trăescii singuri) Pahomie i supusse. pe toți unei regule: com- 
mune, Aşa, dar Pahomie şi Antonie sunt întemetorii mona- 
hismului. 

La anulii 306 Ilarion întemeid monahismulii în Palestina, 
de unde se întinse apol în tot Orientulii. 

Sântuli Vasile întocmi uni regulamentii pentru căllu- 
gănă, care este şi adi în vigore la chinoviele din Orient, 

La anul 340 Sântulii Atanasie, publicând în Italia, viaga 
sântului Antonie, deşteptă în Occident gustulii vieger mona- 
hale. Pe la finele secolului 1V, -monahismulii fu introdus în 
în Gallia de Sântulii Martin. Sântul Benedictii, Ia începutulii 
secolului VI, impusse unii nuoii Regulamentii călugărilor cu- 

noscuţi sub numele de Benedictini. Astfel să înfiinţară, în dif- 
ferite epoce, numerâsele ordine religiâse, încependii dela ne- 
bunia cea mai sublimă pină la cellii mai din urmă gradii 
allă îndobitocirii Şi înjosiriă. Voind a deveni sânți, pusnicil îi 
chinuia corpul cu crudime, devenind astfel nişce '  Destil. 
Acesta nu putea, fi scopul Creatorului, dând omului uă to- 
vărăşică; nici scopuli lui Hristos, a căria morală nu respiră 
decât iubirea apprâpelui.
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Unii apologisti ai Monabhismului, ca să justifice assassi- 
natulă corpului, susţinii că materialismulii cinici all Roma- 
nilor, când depravația ajunsesse în culme, a siliti pe primi! 
pusnici a tortura corpulii, prin înfrenarea, poftelor bestiale; ca 
ast-fel să facă a predomina spiritulii asupra materiei, prepărând 
prin acesta erra emancipării suffletului. Sa 

EI uită însă că prin acesta pusnici! anulaii : opera .crea- 
țiunii; că lupta între celle duo& părţi alle fiinge nostre este 
mecessară, este unii meriti; căci armonia lor. este înţellep- 
ciune, „iar desbinarea lor e nebunie şi mârte.. Omul trebue 
a regula passiunele, nu a le nimici; căci perfecțiunea ideală, 
separată de simţuri, este imposibilă. 

Singurătatea, postulii, ruga, celibatuli, nu fură destul 
pentru dânşii a deveni sânţi ; căci chinoviţii inventară chinnuri 
-nuoă; astfel, în viecele Sinţilor, vedem .p'uni Simon. Stilp- 
niculii vieţuind treideci de ani în virful unui stilpii; pe lu- 
Jian Sabbabii trăind numar cu tărrege; pe Eusebie trăind în- chisă într'ună turni fără ferestre etc, | 

Assemenea nebunii le aflăm din nenorocire chiar la 
bărbaţi genial, ca sântuli Ieronim şi sântulii Augustin, cari aii însă momente de înțellepciune. Astfel, celt d'ânteii, după 
ce recomandă celibatulă ca idealulit perfecțiunii, apoi recu: 
n6şce singur că  „Evangeliulii nu face ună lege. din celibată;; 
„pentru - că trebue se fie crudi omulit care împiedică celle 
„mai dulci inclinări alle Naturey, voind a imita pe angel, şi 
„osândind astfel fapta lui Dumnedeii.“ II a 3 

Trek secolă episcopil, preoţii şi diaconii fură însurați, şi 
pu făceaii parte din tagma căllugărâscă,; preoții erai “chiar 
opriți a se face căllugări, după cum ne assigură sântuli Ghi-: 
gorie în epistolele ssile. a 

Prima măsură privitâre la celibatuli preoţilor şi diaco-. 
nilor este luată de soborulii: din Elvira (305); dar acestă mă-' 
sură nu se putu applica decât în provincia unde să. ţinusse' 
soborulii. : a Au 

Soborula dela Niceea opri acâstă măsură, îngăduind epis- 
copilor şi preoţilor, însurați înaintea hirotoniei, a viegui cu: 
sogiele lor. 2 

)
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Intrebarea daca ci 'se:puteaii însura şi după birotoilie, s'a, 

desbătut în multe sobâre. Soborul din Anger respunse affir- 

mativii,:cellii din Nicea negativii. Cestiunea remasse nekotărită, 

şi mare numării de preoți şi episcopi: trăiait ca întrecut ca 

sociele lor; iar cei neînsuraţi fură îngăduiți, a ţine în casă 

femel nuinite aazn? (prea iubite), surori spirituale. Natura 
însă îşi ride d'asemenea măsuri; şi Agapetele deveniră mame; 

şi când sântulii Hrisostomii voi să silescă pe preoți a le goni, 

Agapettele sculară elerulii din Constantinopole contra sântului 

Hrisostomii, disprețuiră anatemele sobârelor, şi se mănţinură 
pînă în secululii al XIII. 

Chinoviţii din Thebaida, inundăndii în fine oraşele şi satele, 
întrodusseră în societate gustulti celibatului, care deveni una 
din condiţiunile neapărate alle pravilei monahale; iar Papa SI- 
ricie uă făcu într'adins pentru acestă, lege. 

Clerulu protestă energicii contra acelei legi; şi mulți preoți 
continuară a viegui cu sociele lor. Papa Innocentie I întări 

decretulit lui Siricie; iar urmaşii acestor Papi îl întinseră ța- 
supra, diaconilor. 

Sub Papa Grigorie VII, cunoscutii sub numele de Hildebrand, 
Papismulii ajunse în culmea puterii, scoțând şi numind pe Regi 
și Împărați. Papa, Grigorie VII desființă cu totulii căsătoria 
preoților; căci nu putea, întemea bine Papismuliă decât formând 

uă oaste din căllugări, cari, fără neveste şi copii, eraii legaţi 
strîns de interesele Papilor ; pe când preoţi! insuraţi, fiind lipiţă 
de famillie, sunt legați de societate. 

Cu tâte astea, clerulu se opusse energic la acea măsură a 
lui Hildebrand; şi la soborulii din Erfort trată măsura acesta, 
de eresie, ajungând disputa pînă la bătae. 

Soborulu din Constantinopole (692), în allii trei-spre- -decelea 
„canonit, condamnă celibatulii ca contrarii Naturei, Evange- 

liului, Apostolilor şi vechiei discipline a. Bisericei crestine. In 
fine, pînă în secolulii XVI, preoţii din Occident se insuraii, 
cu tâte anatemele Papilor Şalle Soborelor. 

Eată, :Eliso, pe scurt originea Monahismului saă a celi- 
batului ; mobilulii a fost ideea de perfecţiune și ideea de 
dominare. pt 

!
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„- Papa Victoru II, voind a pune unii fetii neorinduelelor 
scandalse du prin Chinovii, a provocat uă conspirație de căl- 
lugără; ună „Sub- diaconii i văusă în Potirit vinii otrăvitu; dar 
cugetulii îl trăda; şi muri sub securea, gâlatului, mărturisind 
crima. . / 

Papa Clementii XIV, care a desființat compania Iesuiţilor 
la 21.luliă 1773, a fost înveninatit dM'unii Iesuitii, Şa muriţ 
peste. pugin. Ă 

Pierre Damien, Episcopi italian în secolulti XI, întruă 
operă despre moravurile ecclesiastice, desvălluie luor uri în- 
grozitâre deşpre scandalurile-şi crimele ce nasce celibatuli, 

| Cu altă occagiune Aţi voiti dovedi că călugării sunt ina- 
mică al libertăţii şi naţionalităţi, prin urmare ai civilisaţiuniY. 

Adio, Eliso! Şi comunică'mi mai des tot ce ştii că mă inte- 
res6ză, Vara ta devotată. 

ia Agapia 

CAPITOLU XX. 

LEGEA PROGRESSULUI 

Monastirea X.. 1848 Sept. 25. 

Iubită Elisă, 

Profitii de venirea maycei Epraxiel la, Passărea, ca, să'mi 
împlinescii promissiunea dată în precedenta epistolă: că adică 
monahismul este uă piedică chiar pentru civilisaţiune; şi pen- 
tru acâsta pai de cât să compari serviciile ce ai adăusti pre- 
oţii însuraţi în „Orientii, şi în parte, la Bulgaui, la Greci şi 
la Români, în timpi de. revoluţiunt şi de lupte. naţionale, cu 

preoții neînsuraţi Şi cu călugării duprin chinovil din Occident, 
şi în parte, în Italia, Francia şi Spania, 

„De aceea am convingerea, că tată-meii, când va cunâşte . 

„prin sine faptele . călugărilor celle scandalâse, se va indig-. 
na, ca ori ce inimă onestă, ce se vede jucăria unui şarla- 
tanii; şi atunci totii respectulii seii, tOtă evlavia sa, o va con- 
cenira asupra preoților de mirii, cari, cel puţin, ca cetățeni și 

s 

i
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părinți de famillie, însuffă încredere şi respectă; şi daca nu 
sunt Ja înălțimea, missiuniy lor, culpa este a Capilor Bisericey, 

ce ait interesii a! ţine în întunerecii, spre a întrebuința ca 

instrumente passive pentru scopurile lor: de dominare. Invăţă- 
turile din seminare sunt elle re ceea ce trebue să fie? Nu! 
Cunoscit professonk cari se cxpuni luminândi pe seminaristii, 
nu cu ]umina întunecâsă şi absurdă a teologiei, care [i se im- 
pune a o preda, ci cu lumina salutarie a evangeliuluj. Numai 
când preoţii de ivirii vor fi bine luminaţi, şi bine plătiţi, și impră- - 
ştiați în tâte satele, atunci numai se va putea dice că popo- 
ruli e luminatii; atunci Despotismulii, civili şi imonacalii, va 
fi învinsă; atunci Libertatea, va triumfa ; atunci România. va, fi 
fericită. 

De şi monahismulii în 'Orientii n'a fost uă plagă pentru 
omenire, ca în Occidenti, unde sunt congregaţiuni ca, alle Ie- 
suiţilor, Casuistilor, ete. (în cari chiar Despotismulii civili a; 
găsită unii sprijini) nu este mai pucin adevărat că monahis- 
mul în genere represintă sistemul absolutistii. Pentru căl- 
lugări, chinoviele sunt idealulii societăţilor bine organisate; şi 
daca ei ar avea puterea, ar 'organisa societatea după modelulii 
chinovielor „uă republică de automate, guvernate duă a: 
ristocrație de rochii negre“, cum dice unii scriitori emmi- 
nenţi. | 

In Orientă nu sa pierdut din vedere principiulă din E- 
vangeliii că împărăția lui Hristos nu este din lumea acesta ; dar 
şi în Orient, ca în Occident, litera, care ommâră a "înlocuit 
Spiritulă care dă viacă. 

„Bărbaţi competinţi, în tote țările luminate, ati descristi 
istoria, instituțiunelor monastice din Asia şi din Europa. 
Ei Spunit cum trindăvirea, şi superstiţiile, fructi all in- 

- norancei, ai înlocuită ideile şi simțimintele generâse alle 
Crestinismului. Adi nu mai aflăm cel pugin zelulti şi con- 
vingerea primilor 'anacoreţi, din cari mulți fură missionark 
respectabili în propagarea, principielor evangelice. 

In Oceidentii, ca în Orientă, monahisniulă a fosti uă 
piedică chiar pentru progressulii agriculturei. Compare cineva 
statele protestante, (Prussia, Anglia, Statele-Unite) cu statele 

N 
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catolice, (Irlanda, Italia, Spania) : pe când în acellea înfloreşce şi agricultură, Şi commerciă, Şi industrie, acestea din urmă parii condamnate la sterpiciune, la miserie, la mârte. In Ro- mânia, din norocire, călugării nai avut influinga. cellor din alte State; fiind că Românii suut uni poporii essenţialmente agricoli ; şi agricultura moralis6să unii populti. !) 
In privinţa patriotismuluy, căllugării din Romănia, ca şi cel din Italia şi Spania, nu pot avea, alte interese de cât alle streinilor, cari le assigură veniturile proprietăților cu cari strămoşii nostriy evlavioși ai dotat monăstirile, cu unii scopii cu totulă patrioticii şi filantropicii; monăstirile fură .des- tinate pentru nenorociți, orfani şi Pătimaşi, în fine pentru a- jutorulii celor ce sacrificată averea, viaca şi familia, pentru creştinătate și naţionalitate; elle at devenit agi cuiburi de le- novire, de depravaţie, de servilismi, de tot felul de crime. S'a întemplatiă să visites multe închisori d'ale Statului, de dincolo şi de dincoa de Milcovă; şi ami aflat mulțime de călugări, condamnaţi pentru fură, incesti, ommori, şi mai alles pentru crima de sodomie şi de violare a Verginităţii ... Cer cu bant află tot-d'a-una mijlocii de scăpare, când comitii assemenea crime, fârte obicinuite prin monăstini; cei săraci singuri suf- fere pedepsa. 

De câte oi România a fost bântuită de oştiri streine, călugării a fost instrumentele celle mai servile alle cutro- pitorului contra intereselor țărrei, contribuind cu. bani şi cu spionagii pentru manţinerea sclaviei şa privilegielor. Ei Chisselefi pussesse la calle a se vărsa în Vistieria țărrei cellă pugin a -treea parte din veniturile monăstirilor închi- nate; dar cabinetulă de la Petersburg, favorisând pe căllu- gări, a annulat acea măsură. E 
Va veni timpul ca, averile acestor monăstini șă le incasse- se Statulii; dar nu e mai pugin adevărat că mil de brace, ne- folositâre societății, vor sta mult timpu încă parulisate în a- celle catacombe, numite chinovii; nu e mal Pugin adevărații 

  

1) Vegi opera instructivă a D-ei Dora d'Istria (născută Michail Ghica) intitulată Viaţa monastică în Biserica orientală,
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că: acelle brdgear profita industrie, coniereiului şi agrăcultutei 
căci 'din'24: mil: pogâue “Şi mar'bine ce' forinâsă territoriulii 
Romăniel,. o parte din tiier este “Aeăuiltivată iar 'din viuă 
dece mii - de călugări” şi căllugărice, că urmedă "a se afla în 
tote scliiturile şi nonastitile din ambele țărul surori 2), diioă 
din trei părţi -cel pugin sunt nefolosit6re 'soeietățir. 
21 Chiar seculărisându:se acelle averi, Statul urmâsă a între- 
ţine pe acei: trântori, fiind'că orr' ce reformă nu pote fi radicală; 
eX bine! Vudgetulii Statului se va încărcă şi atunci cel puţin 
cu trei milliGhe şi jumătate lei; adaosă că Mitropoliţit, Epis- 
copii, Egumenii, ete. vor avea lefuri ;!'şi, presupuind 'că Mi: 
ttopolitul! av avea numai o sută de 'mit de lei 'pe an, Epis- 
€opul icinci-geci de mii, Egumenul de la: 12 pină la 24 il, 
n'a fii Ore: acâsta unit furt: făcut societăţii? Cine nu scie că 
arhierei” ca Naum, axhimmandriţi ca, Filotei, egumeni ca Cotro- 
cenul' şi ta Raduliotil, aă geciuri de mir de galbeni? Cet mai 
săraci din arhimandviţi şi arhiere! inu '$6 pâte să maibă câte-va, 
mil de galbeni, de care: în ' genere profită bastardil sait nepoţii 
lor, săii cer ce: punii mâna mai ântâiti pe acet bank... 
„Bă tredii'că patrăfirili le-ar fi de ajuns acelor cuvi6şă 
păstori, voind'â se a conforma jurământului lor d'a nu strânge 
bani, ci a'și assigura comori de venerație în memoria: 6menilor, 
prin fapte evangelice: “ A 
Ia Nici” uă' regulă însă firă escepţie. Sunt şi păstori demni 

de stinia,' precum este Ioanichie (Evantias) Iosif (Nanaescu) 
a... ea şi alţi! ce numi adducii acum aminte... - 
? Este nedrept câ: Statul să năpăstutscăcletult românii 

pentru a îngrăşă pe “tântori.... Daca; muneitorit sunt albihele 
stupului sociali, ce alt: sunt călugărit decât, trântori, cari mă- 
nâncă da gata mierea albinelor? i! -: it. 
„.- * Ce folosii adducii că societăţii ? Nici unii folos; pe când 
preotulit de miră, considerătii numai ca, Cetăţeriii și tată de famil- 
lie, nu pâte da cel pucin esemplele scahiăaJ6se ce le dait căllugăriT; 

1) Agi din 24240931 pogâne snnt 7574366 Pog.. pământă nepro- 
(nctivă, dupe statistică, Pe iu 
netineludAțl sunt. 4670 călugări, și 4080 căliugărice, pentră, care statul cheltteşee 1200,000' frate, . aaa ii
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şi când preotul 56 va 'lufhina cum trebue a fi luminită, atună 
preotulii va, fi pentru cetățeni ceea ce erati apostolii peiitru 

primi crestini; câea! ce erati şefit familiilor pâtriacale : modelii 
de virtuţi domestice și sociale, şi balsamii' pentru snfferindi. 

"AY e tâmă însă mult că, chiăr înpr oprităindu- se plugarii, 

preoții de sate să nu remâie proletait, dacă 'vom avea, n6ho- 
rocirea . ca emanciparea munecl' silite 'să se protlame de' gu- 
verniă, cum sa făcut în mat multe stâte: civilisate, în urma 
unor mari sgaduiri politice sati sociale. De or fi atunci Ja su 
vernii” Oamâni cări! să facă "concesiuni ptopriătăţă, sati” câri 
să tragă folOse din dictatură, principiele sacre de egalitate, și 

emancipare se vor parodia; ast: fel că plugarul va dăveni sclavii at 
învoelilor cu proprietarii, nedându-i-se destul pămîntii Den- 
tru nutrimentalti familiei salii vitelor; iar preoții, a cărora, 
esistincă le-o assigură aq Regulamentul, vor remânea pâte prole- 
tari, daca nu ci cel pugin copii lor, presupuind că preoții sar ba- 

cură în viacă de- usufructulii pământului accordatit Biserici: 

lor ca destre; daca şi acellă pământă nu va fi illusoriți. . 
Viitorulii Româniel atârnă dela soluţiunea' ce se "Va d du 

acestel cestiuni vitale. 
"Eu cregii că şi România, ca alte Staturi, "când ' s€ va 

pune' pe caliea progresului, va, desfiinca căllugăria. Capit Bi- 
sericei urmeză a fi însuraţi, ca: primii “Episcop crestini ; se va 
convoca unii Soborii pentru acest sfirșit; şi vor participa la 

acellii sobori -represintanții clerului din Dacia, traiană şaure- 
liană, Biserica română fiind autocefală ; acellti soborii vă n- 

diepta miilte retăciri şi absurdităţă, întrodusse îni 'Biserică, de 
interesse şi. passiuni! şi de diferite considerațiunt politice. 

Căllugării bătrâni se vor putea adăposti în monăstiiii 
ptnă la mârtea, lor; iar monastirile se vor preface” în fabrice, 
în scoli, în spitaluuă; şi cu produsul acellor fabrice” se vor în- 

treţine şi scOlele şi spitălele, şi: bătienegea ş şi menorotirea, ce 
se vor adeposti în acelle monăstiri." n dă 

Căllugării junt vor umplea cadrele oştirii, saii vor apuca câr: 
nel. plugului; sai vor deveni negustori şi meseriași, în fine, vor 
deveni folositori societăţii. Căllugărigele vor deveni îngrijitâre 

pe la 'spitalură, professorige în scollele săteşci,ete., însă după
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ce. se vor mărita ; Statulii le pâte veni atunci în ajutor pentru 
asemenea, nobili sfirşită. 

— Ce visuri frumâse! vei dice-tu. Dar lupta, între ma- 
terie şi spiriti ? Dar cupiditatea ? Dar innoranca ? 

Daca credi în progresii, nu poţi tăgădui că acea luptă 
este necessară; căci prin luptă se susține şi microcosmuli 
şi macrocosmulii, şi pînă în fine spiritulii va domina ma- 
teria; apoi trecutul îmi arată viitorulii. Daca omulii e so- 
ciabilii şi perfectibilti, omenirea înaint6să ; uă descopbrire naste 
pe alta; luminele ştiingelor, întingEndu-se prin ajutorul pres- 
sei, al secolelor, allii aburului șal electricităţii, negura neş- 
tiinceă, adică a, supersticielor, se va, rissipi ; sorele adevăru- 
lui, odată pe orizontulii unei Națiuni, utopia devine realitate. 

Compară omenirea din 'naintea lui Moise cu omenirea 
după Iristos ; şi omenirea din'naintea Reformei lut Luther cu 
„omenirea dela Revoluţiunea cea Mare ; şi omenirea dela, 1789 
cu cea dela 1848 ; şi spune daca pâte dispera omulii de triumful 
Adevărului asupra Minciunei, allii Libertăţii asupra Tiranief, 
alli Materiei asupra Spiritului ? | 

Venim la România. Compară România din timpulă Fa- 
narioţilor cu România de la, 1830; şi România dela 1830 cu 
România dela 1848 ; şi spune daca progresul nu e mare; apoi 
Europa olficială şi democratică, luminată despre România de 
către capil de adi ai Revoluţiunii n6stre, aruncați în emi- 
graţie de furtuna Reacţiunit, nu credi tu că ne va. scăpa de Dro- 
tectoratulii fatală all Czarului, care ne sugrumă? Scăpaţi de 
Ruşi, cum am convingerea, România nu va preface ea în legi 
principiele sacre din programulii Revoluţiunii? Negreşit; şi 
încet, încet, vom ajunge la.,.. , 
o Afi încorporaţi înt'odi:cu Russia sai cu Austria, vel dice tu. 

Dar ce te face a crede acesta? 
Tenuerea proponderangei Demagogiei în România; şi 

în Europa, temmerea proponderancei pangermanismului uniti 
pote cu panslavismuli ,.. - 

Ei bine! contra acestui coşmarii (joimariță) îţi oppuiti 
iarăşi Progressul, adică Democraţia. Daca adevărulii sai liber. - 
tatea e sorele, apoi tirania sai; minciuna este nuorul, este fur-
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tuna, este potopulii, care curață, atmosferra, şi vegeneră, globul ; apoi Muscalit ca oameni sunt perâctibili; şi cu 'cât pressiunea va fi mat mare cu atât splosiunea va fi mai _terribilă, Peste | 50 ani, Europa va fi democratică. Acesta este convingerea mea intimă. 

| Vel gice pâte cu 'Phoma Apostolul: pînă nu voit vedea, nu Yoiii crede. Şi eti 14 respundii cu Hristosii: Ochi a], şi nu Yedi; Minte aj, și nu înţelegi, când știinca “te lumineză, când legea, Naturei ÎN ordonă, când istoria te assigură, 
” Salutare ! 

Agapia, 

  

CAPITOLU XXI. 
UNU VICARU ALLU LUI HRISTOSU. 

Boerulii Căpăţină, care nu făcea nimic fără să consulte | mal ânt6iă pe confessorulii Seii, i comunicasse ceea ce Y Spu- Sesse mama Elisei despre visurile selle. | Monahul lovi înţellese gendulii mătuşei Agapici, şi respunse: 
* — Poţi consulta unt arhierei, ca, să te încredințedi pe deplin că şi arhiereulti va. fi tot de părerea mea, că nu trebue a da fata după unii eretici... Cât pentru arhierulii Meletie, ei nu sunt de părere a % cere povaca; “pentru că acesti ar. hierei nu âmblă în căile Domnului, cum dice David. — Eşci sigurii de ceea ce spul ? 

— Crede-mg, boerule, că acesti arhierei a scosi din minţi multe fiice de spovedanie; multe scandaluri a făcută . prin monăstizi, mai alles la monăstirea de maici X,,.. , unde şi are uă fată făcută cu starica Minodora ; uă fată care adi e căllugărică tot la acea monăstire, anume Marta, şi care s6mănă cu arhiereul ca, duoă picături de apă. Acea fată e crescută în pensionatii şi e procopsită ca Agapia; a îmbrăcat rassa de foculii unul amoresii care, după ce a amăgito, s'a însurat; şi fiind că P'a iubita prea mult, ea s'a făcut miresă luy Hristosi, îndemnând-o mult la acesta mamă-sa Minodora.
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--. Şi eii care: :credâmi pe arhiereulii Meletie unii sfintă!. 
— Sfintii ași putea, numi pe arhiereulii Naum, care face 

fapte. crestineşel,. dând la săracă tot:ce agoniseşce, fără să ştie 
stânga ce face drâpta lut. Ca duhovnicit all multorii crestini ' 
evlavioşi, am aflat dela fii mei sufleteşci pomenele ce face 
acellii Sfintia „arhierei! - 

— Daca, e .aşa, părinte, apoi fă bine sinţia ta şi X vor- 
beşce pentru mine; râgă'lii: din parte'mi să 'mi dea voie a" 
cere povaqa sa arhierescă, . 

— Fil liniştită, boerule, i respunse confessoruli. 
Cine era arhiereulii Naum, pe care monahul Lovit îllii 

făcea sântă ? 
Bulgari de nație, ellit intrasse în monăstirea C... ca mo- 

nahi, după revoluţiunea, delă 1531, prin: ajutorulii unul unchiiii 
allii seii, omit bigotii Şi originali, (ţinusse Yr'o trei deci de 
anl cuşciugulii sei în -podulii casei). : 
„Ca monahii, ellii fu botezat Naum; şi ajunse curând ar- 

hondarii ; „ca arhondarii, făcu cunoștiigă. cu mulţi .boerii Şi, 
cu Toulte “cucânele miari, ce visitaii des p'atunci monăstirea . 
C....; şi stiusse indatora pe toţi cel, influinţi ; | căci pe cei 
mici îi îndopă 'cu borşii, chiar în septămâna luminată ; iar 
pe boesi şi pe cocâne i cinstea cu tot ce avea mai Dunii în 
chelarulă din monăstirea, C....; malallescu peşte prospătii. din 
heleşteii, peştele find bine hrâniti în asemenea heleştee.... 

Iconomulii Naum îndatopa în fine pe boeak cu “duhultă 
blndegelor, Și pe, cocâne, „cu milostenia. i dând unora punga 
şi altora inima ; ia 'ellii prin acestă, îşi pregătia, protecţiuni 
pentru a ajunge acolo unde vis6dă, toți călugării, la slavă şi 
la coraork... Dacă; najungii toţi căllug gării Arhimandriţi, sai 
Arhierel, sait „Episcopi, saii Mitrepoliţi, este, că nu toţi ştiu 
grămmădi aur ulii cum Pai srămăditii răposatul Filotei, fostulii 
Episcopii de Buzeii, Și fostulit, Economii jainte de 48 ali £-" 
piscopiei de Riianici, după cum eredi” cel, îndrept. 

Din axhontarii la monastirea C... monahul Naum, contra 
can6nelor Bisericei “ (care ordonă ca călugărulii să, stea acolo 
unde Sa are închinată metania) ajunse economii la uă Monas-.
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tire peşte Olt; aci avu occasiune a face, mulţi, bani în | timpul... acella când avenile călugăreşci erati cârmuite de, călugări, In calitate de economii, „monahulii Naum produse un. mare scandalii într uă familie de boeriă cu influință, de „peste Olt, scoțend din mmţi pe sora capului, acelei familir;. dar cu bany, accoperi scandaluli ; şi. protectorulii seti , Mitropolitul, Neofitii, îl făcu aphimandriti, “dânăi lustrulii care” lipsia; în fine în timpulii domoirit lut „Vodă Bibescu, arhimandritul Naum ajunșe,. arhierei, şi i se. dette ca zestre o monasţire din „cele. mai pă, nâse dia România. 
in călitațe de areniereţi, “ori addună multe câllugirite şi surori, din. celle na frum6se, după la -mal multe monăstiri, şi for mă, unii schită de maci, dându'i numele uneia din far, voritele sâlle, Schitulii acela „deyeni haremulii „Sei, unde! De-;, trecea câte 'uă lună după intoreerea de la bă, „ fortificatii „de, apele minerale;- deosebit „că li visita regulat „pe. “fe „âre, lună. Fără sfială şi rușine, accilii păstorii i bisericeseti. (când, visita vara haremulii săi) şedea subt unii umbrană, în mijloculii gră-,, dinei; surorile şi, maicele îl pieptenaii, ş il „mâugăiai; „aL. el le bine-ciivânta .. 

Si Cât „despre milosteni, că cum înţellegea Tpjimosina eșla- . viosulii nostru arhierei... „a ae i. o Uă femee nenoroțită,. “mamă a patru copil aărunţă, aia, aştepța într”o di; la Șearra, palatulut sei arhieyeseii,. : Când, ar hiereuli se dette” jos din carvetă, luat de subțiori de duoi hă-, ; eţi cari "li. ;Serviaii, femeea, cădu în genuchy- „.CU copil, şei, re- clamând „ajufornlii ) prea, Sânţitului arhiereii,, Bi stii „Cu câti credeţi ca, ajutati Vlădita, Nauy De, nenorocita a: femce?. 
a gunia m i Cu vă monettă de dece parale !.... La - Indignatii, cociulii Vlădichej „(vizitiul) „S00s56, unii star ţihă şi, UR aruucă femeii, cu aceste cuvinte: a: E „ine, cocână, ună. sfanţii de la, aniae; aruncă ârfiriculu | călugărului; căci banii căllugăresei sunt blestemaţi de,so- , bore!“ 

In aceeaşi. di, axliereuli Nara dăruia 400 alb. sociel. unui directori de pensivnatii, în schimbi pentru us Sărutare;
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căci mal mult nu putea depune cuviosulii ca oftrandă pe al-: 
tarulii Venerit.... 

Tot în aceeaşi di, evlaviosulii arhiereti cerceta, ștatulii 
Monăstirit, unde mai toți, servitori ai altarului, şi călugări, şi 
dascăli, iscăliaii pentru jumătate 16fa, ce priimâi. 

Acesta este arhierenlă care punea la schituli seii favoritii 
pecuvi6se să'! cânte cântece de dorit; dar oppria în Biserice 
chorrulă de musică vocală, compusii de copille (de Ia şpte 
până la 12 an!) a cărora cântare angelică înălța suffetulii la 
Dumnedei; îlli opria, sub afurisanie, dicend că este contra 
can6nelor ca femeile să cânte în Bisericele de mirii. 

Acesta, este arhiereulă care, măritând uă nepâtă după 
unii professorii, i promisse duoă mik galb. destre; dar nu! 
dette nici uă para. La Pască, uneori, trimettea câte dece saii 
cincy-spre-dece galb. ca darii copiilor acellei nepâte. 

Acesta este arhiereulii, tipulii sensualismului şi servilismului, 
care n'a trăit de cât pentru sine ; şi la mârtea, sa a. lăsat 600 mik 
de galb. de cari profitară duok nepoți, în care avea încredere 
fără aimita cel puţin pe Hrisant, care mărita fetele sărace...... 

Confessorulii boerului Căpăţină era amici intimi cu arhie- 
reulă Naum, amânduot avându'și închinată metania la mănă- 
stirea C....; amânduoi possedând acelleașă viciuri : ipocrisia, 
lăcomia, libertinagiulii ... Iovii se destăinui lut Naum, insem- 
nându'i rolul ce avea să jâce în privința, fiului săi suffle- 
tescii. 

Boerulu Căpăţină. fu presintatii de confessorulii sii la ar- 
hiereulii Naum; acesta, în odăjdii, i citi întmuă carte, care 
dicea, că o are de la Patriarhie, că e păccatii de mârte a face 
uni părinte ginere p'unii eretică; că suffletulii acellut părinte 
va arde cu Arie în foculii Ghehenei; că sobârele afurisescii t6te a- 
semenea căsătorii între cresciui cu eretică; în fine, arhiereuli 
termină : „Afurisiti este acella care se alliadă cu ereticit, a- 
furisitii de 318 sfinți părinți dela Nikea ; şi de mine, vicaruli 
lui Hristosii !« | 

Îmmărmuritii d'aceste cuvinte, boerulit cădu în genuchi ca 
trâsnită ; şi tremurând ca, unii condamnati, ceru iertare şi
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bine-cuventare dela Vicaruli lui Hristost, promițând că va, fi 
următorii Sântel Scripturi. ij 

— Bine-cuvintatii să fir, daca vei pădi candnele sfinţilor 
părinți! Aa 

— Amin! respunse boerulă, . sărutând. drepta sînțituluy 
păstorii, cu respectulit cu câre bigoţi! sărută ă6ştele sân- 
tului Dimitrie Bogoslovulii. -. iu 

- CAPITOLU: XXII. 
„ TARTUFULU DEMASCATU, E E 
Mama Elisey, aflând dela cumnatu sei celle petrecute cu arhiereulii Naum, remasse îmmărmurită. Ori ce 'spcrâncă era, 

pierdută! Elisa, veni atunck în ajutorel mâme sâlle. 
Unchiulti Eliser avea de servantă uă fată care iubia mult 

pe Agapia, fiind şi botezată de mama acestia. Elisa află dela 
fată că unii omii venea uneori după miedulti Bopţii pe uşa 
din dosii a grădinel; şi că bănuind cine să fid acellți omu ,... 
pindisse şi să încredințasse, A 

Elisa comunică mame-si planulii seti, şi mama Elisei in- 
vită pe cumnatu sei la densa, acasă. a 

— Dragă cumnate, i disse ea, am să'ţi descoperii uă taină; 
dar mai ânteit st'mi fâgăduesci pe ce''ax uta! scumpi că nu 
vel spune nimenui taina, ce”ţi voii descoperi.” ! Da 

— ÎN făgăduescii pe mântuirea suffetului mei, - 
— Sunt mulțumită. Acum, ascultă, * Nevasta 'Dumitale 

nu'ţi este credinci6să.... * - N 
— Nevasta mea?!! strigă boerulă furiosii, - 
— Dumneael. 
— Marghiolica ? e n. 

"— Dumneael. aa 
— Acea femee bisericâsă2.... a 

— Este cu putincă?!! Şi de unde ştii? 
— Vrei să te încredințegi cu ochii duriitale? 

10 
, 

MR
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— Negreşit .... Şi cine este acella?.. 
— Asta nu'ţi-o > potii spune; vei vedea singurii. cu ochii 

Dumitale. 
— Când? 
— Ori când vei voi. 
— Și unde? 
— Chiar în cassa D-tale. 

— Tuibegii.... 
— Liniştesto-te, şi ascultă. Fă-te că pleci pentru câte-va, 

dille; plâcă cbiar aqi, şi dutte pină la Gigăneşei; cum va în- 
sera, întârce te drept aici la mine. Apoi, la miedulu nopţii, in- 

tă în grădină, pe uşa grădinei din dosi, având grijă să faci 
uă cheie ca să nu dai prepusii; şi acolo vei fi înştiinţatii. 

— Şi cine'mi va, da de ştire? 
— "Toate le vei afla atunci. 

— Staii pe mărăcini.... Marghioliga să mă înşalle? 
Pe mine, care am luat-o numai cu rochiţa, şi pecare o iubescii ? 

_— ŞI când vel afla pe cine te schimbă! 

— Și nu poţi să'mi spui acum? 
— Nu poti. 

— De ce nu? | e 

— Fiind că aşa m'am legat cu acella care "mi a des- 
coperit, taina. 

— Pleci... 
— Fă-te că nu ştii nimic; femeea şirâtă înţellege pe 

bărbații după ochi. Dute drept la, Herasca, tocmeşce uă birjă, 
şi pl&că chiar adi, sub pricinnire că eşci trimisi de Caimacanulii la 
Buzeii pentru pricini politice. 

— Aşa o să facit; şi mâine sâră sunt aick. 

— ȘI ce al de gendii a face daca te vel îneredinţa 
de adevării? 

— Nu ştiii.... Voiii vedea atunci. 

— Bi sunt de părere că mâine sâră, când te vei întârce, 

să dai de ştire unul subcomissarii, unul. protopopii şi la duoi 
martori de. încredere. 

— Destul. Aşa voiii face. 
— Dar. păgesce taina, 

p
i
a
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— Am înţeles. | 
— Nimenui nu te destăinui, nick chiar duhovnicului; mai alles lui să nu Spui, daca vrei să,.... — Nu cumva? 
— Nu ştiti; dar daca vrei să Prindi Vulpea în cursă, ține taina ascunsă în inima D-tale, 
— Prea bine! Prea bine! 
Boerulii plecă înfariatii; Şi urmă în tocmaj consiliului cumnatei sâlle, | 
În n6ptea, următâre, la unspre-dece ore, boeruliă se afla în grădina locuingei scile cu martoriy îusemnați mal sus. “Catinca, 'servitârea care descoperisse Elisey secretulii, veni în grădină sanunce pe boeruli că pote Veni; însă singură. Mar- torii aşteptară în salonii pină le veni rîndul să atteste faptuli, Camera de culeatii a, nevestei nu era lipită de camera, sa de culcare; bocrălii nostru intră uu mat în Ciorapi, se uită pe gaura brâştei, şi văda pe cuviosulii Iovii, confessorulii seii, în aşter- nutulii nevestei sâjle.. 

- Fu apprâpe a scâtte unii țipăt era s&Y viie dambla ; dar îşi făccu curajii, 
— De ne ar vedea; boerulii in starea astă! dicea cuvio- Sul rigând. 
— Nic nu hănueşce ! Şi cum ar bănui, ellii, unii om aşa de suffletescii, că chiar duhovnicul seii să fie amoredulii nevestei lu? 

besce pe amantul ei, va lua de bărbatii pe Jonnel fără, binecuvin- tarea tată-seu? Dacaii reclamă ea destrea mame-si prin cana- lulii judecății? Atunci averea, ei, de care credeam'să ne bucu- răm noi, ne scapă din mână, | _— Ce e de făcută? | 
—  Trebue să dăm pe ereticuli pe mâna Muscalilor, ca Să] ii trimiţă în Siberia, ca pună Zavergiii care a îndrăsniţ să în-
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jure prin gazette pe împăratul Nicolae; atunci Agapia de 

sigurii se va călugări; şi averea, et va fi a nâstră. 

— Dar dacă Ionellit scapă cu fuga? Şi, după încettarea, 

urtunei, daca se întârnă în ţârră? 

| — Atunci... Vom vedea. 
— Bi nu vedă altii mijlocă mat siguri decât a scăpa 

„de Agapia. . | ' 
— Înţellegii .. „AX dreptate. ... 
— Şi ce vei face pentru acâsta ? 
— Am uă fiică de spovedanie în monăstirea X.... uă 

femee bigotă, ca, dobitoculii nostru, care va face totuliă ce'i 

„voii dice eu. 
— Şi ce vel face? 
— Egcă curisă ca mâşa Eva, care a. pierduti Raiulti. 
— N'ai incredere în mine? 

— Ba an, dar eşci femee. 
— Ţi am dat destule dovedi că i ştiu să păstredii şi ate 

„secrete mai mari. 

— Asa este; dar.... nici eii nu ştii cum voiă face; 
vel afla atunci. , | 

— Aşa dar nu mă iubeşei? 

PI Nu te iubesci eii pe tine? Dar. nu oare “pentru tine 

“nl am băgat suffletulii în fock?.. 
“ — Noni spui? 
„= Bi bine! Voiii,da Agapiel uă beutură « ca să dârmă 

„soranulii Drepţilorii . ... ESci mulţumită? - 
— Nu pe deplin. a 

— Ce mă vrej încă? 
Ma Sării diă şi mie acea băutură 
„m Pentru ce? 

"— Îmi trebue mie. 
— Ia s&ma, temee. 
Boerulii nu mai putu ribda; faca semnii i martorilor cari 

aştepta nerăbdători în salonii. .. Marturii veniră încet, şi se 
uitară pe, rindii pe gaura broştei; apoi boeruiii, care avea 

„cheiea dela, uşă, o daschisse repede; ş şi Wodată intrară toţi în 
„cameră, unde găsiră pe înamorață lipită unulii de altulii. 
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Trăsnetulii cădu peste dânşii la acâsta vede re ncaştep- tată. Nevasta, leşină.  Căllugărult își accoperi faga, Atunci comissarulii încheis procesulii verbală, pe care'lii iscăliră toți martorii ; după plecarea martorilor, loeruli O0L- donă la, trei servitori ce aşteptat afară ca să lege pe căllu- gări; şi după ce îlii legă, i rasse barba, îllă băttu stragică, ş îllti închisse pînă adoaţi în pimnică. ” E  Aduoagi îllii dette pe mâna Justigici, care “li băgă în puşcărie. ” e „Tot a duoagi boerulii da pe poetă afară şi pe miseia- bila lui de femee, oprind cer duoi copii cari nu puteii îi cul- pabili de crima mamei lor. a - Din minutuli acella, boerulii Căpăţină îi luă duhovnici unit preotii mirii, bătrănii, blestemând tagma căllugărâscă, Acum trebuia să scape şi de afurisaniă arhiereulut Naum, Elisa, înţellâsă cu Ionellii, promisse că va fi deslegatii de a- cea, afurisanie de însuşi Patriarhulii. 
Pentru acesti sfizşitii, se înţelleseră cv arhiereulă Mele- tie, care, printiunii amicu all sei dela Patriarhie, căpată uă carte de iertare, în coprinderea următâre: 

Antimiă, cu mila lui Dunmedeii arhiepiscopii allii Consa tantinopolei, Romei cellei nuo5, şi patriarhii ecumenicii 
(allă toti pământului)... 

Smerenia Nâstră, din darul, harul şi stăpănirea prea Sf. şi de viaţă începătorului duhii, ce s'a dati de câtre Mântui-” torul nostru Isus Hristosii dumnedeescilorii şi sfiinţilor lui u- cenicii şi apostoli, ca, să lege şi să deslege: păecatele &meni- loră, dicândii lori: „luaţi duhii sfânitii; cărora veţi ierta, păc- „catele, se vor ierta, lori; şi cărora le veți ținea, ţinute vor „fi; si câte veți lega şi veţi deslega pre pământi, vor A le- „Sate şi deslegate în ceruri.“ Della aceia, trecând darulu Sfântă şi la Noi, ca uă moştenire, iertămii pe acesti fit suf. fletescii, Gheorghe Căpăţină, la câte şi elli ca omi a gre- şită, şi lui Dumuedeii a păcătuiti, cu cuvîntulă, cu lucrul, cu gindul, cu voinţă, sau fără voinţă, şi întru tâte simţirile lux; şi saii sub blestemulii arhiereului a cădutii, ori a tatălui său,
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săi a mamei sâlle, sai însuşi pe sine “a anehatisat, sati jură | 

mintulii şa călcatii, sai la alte Gre-care „păccate ca om după 

deosebite vremi s'a alunecati ; şi acestea duhovnice: ilor pă- 

rinți le a mărturisitit, și canonul de la denşii din inimă „Pa prii- 
mitit, şi al împlini Pa voit. Deci, din învinovăţirea şi. legătura 
tuturor acestora, îl. deslegăm; şi îl slobodim, şi'l iert prin 
a toti, puternica stăpînire şi dart al lui Dumnedeii, cum şi 
închinâtului duhit. Assemenea şi pentru câte din uitare a JA. 
sat a se spovedi, şi acellea tote să i le ierte lui milostivulii 
Dumnedeii, pentru însuşi a sa iubire de Gmeni. Cu rugăciu- 
nile blagoslovitei, slăviter stăpânei nostre de Dumnegeii Năs- 
cătâre, şi pururea feci6ră Maria; alle Sf. -slăvitului şi întru 
totii lăudatului apostoli şi evangelistulul Marcu, gale tu- 
turor sfinţilor. Amin 1). 

.. 

CAPITOLU XXIII. 

PASTORII: TURMEI LUI HRISTOSU. 

In dependingele caselor, odată proprietate a fostului Banii 
Mihalake Ghica, şi cari au servit de palată provisoriii şi lut 

Alexandru Vodă Ghica, în acelle dependince de leng5 podulit 
girlei, strada, Mihai-Vodă, între anii 1848 şi 1854, era unii re- 
staurantă (biti); şi alături cu restauranțulu acella era 
unii stabilimentii de binefacere. | 

Întreprindătorulii restaurantului se numia Nicolae 0... 
iar directrica stabilimentulni se numia Uţa C... 

Pe lingă camerile publice, restaurantul avea şi camere 
secrete, unde prînzâii saii cinaii adese ori păstori ai Bisericei, 
bărbaţi infidel socielor lor, şi studenţi cu aparinge de mora- 
litate, a. 

In stabilimentulu disă de bine-facere locuiaii surori de ca- 

1) Possedăm ui asemenea carte de iertare, în limba hcilenă, de: la 
1737 a patriarhului Alexandriei Cosma, care se întitulesă și Papă şi ju- 
decătoră allă lumii,
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ritate, nu de accllea cari dai ajutori sulferinilor prin spi- taluri, ci de acellea cari vindecă ranele luj Cupidonii; şi la unele şi la altele, Beranger le deschide porţile Raiului, după cum ne assigură într”uă poesie a sa întitulată: Les deux soenrs de charitâ, 
| 

Reproducem uă strofă din acea poesie 'pentru convin- gerea celor necredincioşi. 
- »Entrez, entrez, o tendres femmes, 
R6pond le portier des 6lus; 
La charit6 remplit vos îmes; 
Mon Dieu n'exige rien de plus. 
On est admis. dans son empire , 
Pourvu qwon ait sech6 des pleurs, 
Sous la couronne des martyrs 
Ou sous des couronnes de fleurs. (1) 

Restaurantulii in cestiune prospera, saii din causa binc- cuvântărilor păstorilor bisericescy cari "lit visitait adesea, spre a face cinne de agape ca celle ce am descris într'unuli din ca- pitolele precedente; sait din: causa stabilimentului vecinii, al cărora oaspeţi attrăgcu pe trecătoii ca nisce sirene; sati din causa unei musice deliciâse ce S'audia câte odată întwuna din camerele vecine; astfel că tâte. simţurile fiind fiattate în acelle 
încăperi, attracţiunea, era, irresistibilă; asa, dar t6te aceste cause unite contribuati ca restaurantulii lut Nicolae să fie frecuentată, şi prin urmare să prospere; pe I6rgă restaurantii se înţellege că prospera şi stabilimentuli Uţe, unulii fiind complementulii celhuilaltții. 

In restaurantulii acella dar se afla adunați, în nâptea, de 6 Decembrie annuli 1848, dioa onomastică a împăratului 

(1) Sântulă Petru, portarul Raiului, vădu sosind întruă di donă femei, 
cari voiaă să între în Raiii; una era uă femee frumâsă dela Operă, cee- 
laltă era uă soră de caritate; una sosia pe arripele angelilor, ecelaltă pe 
arripele Amorurilor; portarul Raiului le disse : | 

„Intraţi, intrați amânduoe, fetele melle; căci inima amândurora e plină 
de caritate; și Dumnedeii nu cere mai mult. In împărăţia lui priimită este ori-cine, numai să fi șters în viacă lacrimile suferingilor, fie sub. corânna 
martyrilor, fie sub cununi de flori.2
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Nicolae Pavlovici, mâl. mulţi păstori! bisericesci: -arhierei, pro- 
tosingheli şi -arhimandriţi, între cari arhiereul Meletie şi ai- 
hiereulii ':Naam, cu cari lectoruli & făcut. cunostinţă. 

= midntre- acesti păstori” era unii singurii mirână, uni pro- . 
fessorii de theologie, care numai theologii nu era. Cu tâtă ura 
cei-iinsuifla rassa, şi cu t6te satirele ce făcea călugărilor, cu 
panna şi cu gura, ellii era sufferitii de călugări: fiind că scia 
tote secretele lor, fiind că era glumegii, fiind că numia lucrurile 
cu adevăratulii lor nume, fără a se sfii cât de pugin daca per- 
s6na căria adressa gluma, saii critica era Vlădică sai Bani. 

La masă erai 12 oaspeţi, în memoria cellor 12 Apos- 
toli. Între alte felu de bucate, se addusse pe masă rasoli de 
claponii cu hrenii, şi hrânul cu unt-de-lemn, ca să'i dea gusti 
de melci; limbă de vacă cu capeie, iepure cu mășline, varză 
acră cu carne de porcii, friptură de muşchii şi de iepure; a- 
poi duo plăcinte masi, una cu carne Şalta cu brânză; apoi 
migdale şi stafide, struguri şi mere; în fine; 12 clondire mark 
cu .vinit de Drăzăşani, cari de câte trei ori, fie care clondirii, 
sa: umplutii şi s'a desertatii in intervalii de trei ore câtii a ţi- 
nut'masa, : i ae 

: Professorulii de: theologie, cu uă memorie a. la Mitridatu, 
avea mania recitării versurilor, nu alle sâile proprii, ci alle 
altora, şi maă alles versuri de la Boileau şi dela Molliere. Când 
fumulii vinului începu a se urca în creezi, şa întuneca sârele 
raţiunii, theologuli se simţi inspirati. 

-—"Ascultaţă! 'le disse theologulii, ridicând mâna. 
— Tăcere! strigă arhiereulii Meletie, care ţinea loci de 

preşedinte, ca mai bătrânii. 
„i Senfăcu tăcere şi theologuli începu a declama: 

Loin du bruit cependant les chanoines ă table 
- Immolent trente mets ă leur faim indomptable. 
Leur appetit fougueux, par Pobjet excită, 
Parcourt, tous les recoins d'un monstrueux pât6; 
Par le sel ivritant la soif est allumee.... 
.— Dascăle, îilii întrerumpse arhimandritulii Nicanor; 

noi nu. ştim franțadeşce; vorbesce românesce, ca, să înțelle- 
gem toți.
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— Să “Hă esplicii ei, îrate, disse avhimandritulii Dionisie, ce voia să trâcă de procopsitii. . E 
„Este. descrierea unei mese de cântărecă şi căllugări francesi, deld 1674; versurile ce le-a recitat dascălul însem- - n6să : A 3 

- „Că, departe de sgomotulă oraşului, mulţi Cuvioşi şedâii împregiurulit 'uney mese, pe care se aflati trei-deci de fellury de bucate, cari însă tot nu puteai alina fâmea lor, .. —: Bre! esclamă arhimandritul Nicanor ; flămândi may erai acel frați în Hristosă.!... ” „= Nu mă "ntrerumpe, cuviosule 3 Căci pierdii şirulii idei- lor, disse Dionisie. 
- — Are cuvântii Dionisie, strigă theologulii, cu uă supă- rare prefăcută ;. şi. trebuia ' Să ți respundă cu Molliăre în Tartufă : 

| A Cessez de m'interrompre, et Songez â vous taire, Sans mettre votre nez oi vous w'avez que faire. Care pe românesce va să dică : 
Nu “ţi vîri lingura unde nu'ţi fierbe oala; ŞI tacă "i gura, moră stricată, e — Bravo! Dascăle!... strigară toți, rigând, Şi ciocnind cupele, pe care le deşărtară in butdiele pântecelor "lor, — Tăcere ! strigă preşedintele. îi Se făcu tăcere, şi Dionisie continuă, 

„lar pofta de mâncare a acellor cuvioşi era şi mai mult ntărritată, de uă plăcintă monstru6să, adică mare, mare cât... — Cât 'işlicul boerilor tombaterişti,.... dise theologuli cu seriositate, 
Si risetele, unite cu applaudele, intrerumpseră din nuoiă tăcerea. 
— Prea bine! Prea bine! disse Dionisie. — In fine, con- tinuă el, bucatele celle sărate inflăcărară, setea cuvioşilor.,.. « Si acum dascălulii să ne Spuie cu ce aii stins settea a- cei cuvioşi ? i E — Cu ce alt de câti cu sângele Domnului? "observă Nicanor, care era limbutii, E — Tăcere! disse preşedintele ... Urmâză, Dascăle, . a...
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pi în Ctuă icondiţiune, respunse acesta. -:  :: 
— Care? întrebă Meletie. -*:.. - 

1: — Să numai m&''ntrerumpă nimeni ; cât pentru tradu- 
cerea, versurilor, să se însărcinesc cel ce sciit limba francesă 

a le traduce la urechea cellor agrammati.. , . 
4 „-—: Prea bine! strigară toţi, ridând. 
ua "Theologulii continuă, cu uă -seriositate comică: 

Le. prelat, :le:premier, pour honorer Ja troupe, 

“Pun vin pur et vermeil îl fait remplir sa coupe; 

Il Pavale d'un trezit, et chacun Pimitant 
La, cruche au large. ventre est vide cn un instant.“ 1) 
Cei ce înţellegeaii limba francesă risseră cu hohote. Dio- 

nisie se plecă la urechea. lui Nicanor, Dometie la, urechea 

lui: Galaction, Meletie la urechea: lui Naum, ca să le traducă 
versurlle; și risseră şi cei agrammati ca şi cei procopsiţi. 

— Acum să vi deserii figura peletalu in cestiune, disse 

theologuli. 
La, jeunesse en sa fleur .brille sur son visage, 
Son menton sur! son seit: descend ă double 6tage,.: 

Et son corps ramass6 dans sa courte grosseur 
i... Fait gemir les. coussins sous sa molle. €paisseur.“ 2) . 

Eată şi profesiunea, de credincă a prelatului: 
Quiconque est riche est tout: sans sagesse, il: est sage; 

]l a, sans rien savoir, la:science en partage; 

““]] a Pesprit, le coeur, le mârite, le rang, 

Ba vertu,:la,:valeur, la, dignite, le sang. 
1 Jliest :aim& des grands, îl est. châri des belles; 

Jamais un prelat ne trouva des cruelles. . . 3) 

» Ca să facă ondre speţilor, Episcopul eraple ântâiă ellă cupa sa 

cu unii vină limpede și roșu, pe care o deşartă pe neresufilate ; ; cei i Ialţi 

i imitară, şi ureiorulă pântecosii fu golită întiaă clipă. 

2) Juneţea strelucea în faţa lui cea înflorită ; bărbia. lui atârna pe 

peptui :cu ănoă guși; iar corpulii. sei, grassii și grossi, făcea să gemă pe- 

rinele de pufă sub greutatea sa cea mâile, . 

„.3). Cine e avută e totulă: e înţelleptii, fără înţellepeiune; fără a 

şti nimic, possede sliinca ; are spirită, inimă » merită, rang, virtute, va. 

l6re, demnitate, Este bine vEdutii de cei mari, este iubitii de femeile fru= 

mâ6se ; și nici dă dată: ună episcopi n'a fost -refusat de 'sexulă frumosi:
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"După cd să săturără tb qe- risti, theologult igisse + „Si să nu credeţy, prea, sânțiți păstori, că vă faci uă- impatare din slăbiciunea vâstră pentru sexulii frumosi : căci însuşi Taitufă mătturisesce câtre nevasta, bărbatului, pa care 1llii spovedea, dicend nevestei aceste cuvinte: i - I'amour qui nous attache aux beautes' 6ternelles N'etoufte pas en nous lamolii des temporelles,.. ! „Nos sens facilement peuvent tre charm6s Des ouviags parfaits que le ciel a formâs, Je sais qu'un tel discours de moi parait 6trânge ; Mais, Madame, apts tout, je ne suis paS un ange.“ 1) — Trăcscă Dascălult! strigară toţi, umplână cupele şi - deşertânda-le je neresaflate. bi : — Trăâscă Boileau Şi Molliâre ! 'respunse theologulii, cari! aii demascat pe Tatu! e Si theologulii deşertă şi ellă cupa sa cu viu. = Da! Da! Suntem Gmeni, zu îigeră; şiQ vol dovedi! . chiar acuni..., qisse archiereulit Naum. i „ Văch apol unit gestii semnificativă, Şi €şi afară... i — Bunti sudeesti ! Strigară din fntru unit din messcni. » 

. „Peste dece minute, Naum se întorcea cu faca înflăcărată,.. - “Toţi, âfară de theologulă şi de Meletie, eşiră şi intrară după exemplul akchiereulur Naum. a mi * Cellă din urmă din toță fu arhimandritul Ierotel; dar” elli nu se întorse cand. a 3 Ce Dracu a Păţitu Jerotei? întrebă Meletie,... | "Uşa unde erati Sspeţii se crăpă pucin ; şi untt' capii de femee appăru... Era Uţa, directrica, stabilimentuluj de bine- facere. | a | DR 7= Părintele Lerotei se af îni mare încurcături... "Vesiiţă de "l descureaţi mai iute, gisse Ua... | Si Uţa dispăru. De | — A păţito Ieroter! disse Naum, patronul lut. —— 

, 
4 

  

1) Amorutăi nostru pentru frumuseţilă: cereşci nu pote înneca în noi amorală: pentru frumuseţile pământeşci.! Simţurile n6stre;suni încântate de . operile perfecte ațle, Natarei, ., Să nu ţi se „pare, Dâmnă, stranii appate, cuvinte; căci în fine şi eă sunt omă, nu stint angelă, A
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Atunci s'audi afară sgomotii, şi se deosibiaii aceste 
cuvinte : | | 

— Vrem să intrăm ! diceaii mai multe voce de bărbaţi. 

— Cu sila nu puteţi intra! respundea uă voce de femee. 
— Plătim şi no, ca cek-l-alţi..... 

— Nu se pste. 
— Ba se pote... Spargem uşa... 

— Nu spargeţi uşa, că chiemii Poliqia, 
, Cuvioşii deveniră trişti şi ingrijaţi.... In fine, Meletie 
rumpse tăcerea. . 

— Dutte, dascăle, de vegi cine face acellii sgomotii? 

şi. pune la resonit pe obrasnici.“ 
Theologulii, ambiţionatit, se armâsă cu „cuțitulă cu care 

să tăiasse plăcinta, şi esse afară. 
„Se vădu fagă în facă cu patru Crai (libertini) cari voiail 

să sforqese uşa camerei unde erai trei suroni de caritate, în- 
cununate cu fiori. Aci intrasseră toţi cuvioşii, cari dispărusseră 
câte dece sâii cinci-spre-dece minute din salla de mâncare; 
aci se afla şi Jerotei, care împingea în uşă pe din întru cu 
umerulii, pe când directriga stabilimentuluy ţinea uşa pe din a- 

fară, oprind pe assaltatori a intra în întru. 
Dascălulii de theologie, după ce adressă berbanţiloră în 

limba, grâcă uă ploie de injurii, să repedi furios întrînşii cu 

cuţitulii. Berbanţii,. credend c'ait a face cunii Greci apelpi- 
sitii, o tuliră toți d'a fugă.... 

Mulțumită curagiului prefăcutii allii theologului, şi mai 
alles vinului care "lii esaltasse, Ierotei scăpă de bătae, şi păs- 

torii Bisericei scăpară de scandalii. 
Când Ierotei intră în salla de mâncare, îu întâmpinatii 

cu hohote de ris şi cu sarcasmuri. 
— "Te-a, ajuns, cuviosule, blestemul preotului căruia "1 

ai luat 1500 galbeni, disse theologuli lui Ierotei. 

— Spune-ne şi not istoria cu preotul, disseră câți-va. 
— Ascultaţi. 
„lerotei a; fost trimisi acum câţi-va anide Mitropolitul 

ca să instalese unii egumenii la monăstirea A.... Acolo află 
că predecessorulii nuolui egumenii lăsasse la mârtea sa 3000 

S
e
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galbeni unui monahii ce “lit servisse. Terotel să îmbrăcă în vest- minte de Arhiereii, şi ordonă s'adăucă pe monabhuli. 

— În genuchi, afurisitule! strigă improvisatul arhierei .... 
— Protestesii! strigă Ierotel. Nu e adevărații. 
— Vel protesta pe urmă, Ascultaţi, cinstiţi părinţi. 
„Bietulă monahi, bigotii, cade spăimentatii în genuchi ; şi erotel i citesce rugăciunele de afurisanie . . i 
— “Acum spune tot ce te-oiti întreba, i gisse Ierotef. "— "Tot, prea sfinte stăpene, totii ce 'voiă şti. -. cui 

„— Unde sunt 3000 galbeni ar răposatului Arhiereii ? 
— Nu 3000 galbeni, prea sfinte stăpene; ci numai 1500 galbeni; sunt la mine, dați de reposatul “Viădica în păstra- rea mea. o o 
— Addu! curând, afurisitule! Acer bani sunt penttu să- raci, nu pentru tine, | | 
Monahul addusse banii, şi erotef i pusse în buzunarit ca să'i dea presentii sexului frumosti. 
— Protestesii, disse Ieroter.,.. Minciună ! 

„—— Nu este părintele Ierotel autorulii acestei “fapte, - disse arhiereulă Naumii; este arhiereuli Silivestru, acel căllugerii însemnatii , acellii russolatru care trage nădejde de Episcopii. 
— Pugin ne passă pers6na, fapta s'a commisii, disse theo- logulii; şi s'a commisă dinti arhierei, d'ună păstorii all tur-.. mei lui Hristosit. | e 
-— Destul! strigă preşedintele, lovind paharulii cu cuţi- tulă. Ridici parola oratorului. 
— ME supuiit convențiunii, nu însă capriciulut. Acum, D-le preşedinte, bine voieşce te rogii a'mi da parola în altă chestiune, care credi că va, fi priimită de toţi. 
— AI parola, dar ține-te de parolă. 
— Negreşit. Cundşteţi toţi Oda, către împăratulii Nico- 

ae Pavlovici, tăcută d'un: poeti mişeliii ? 
— Da, da! O ştim! respunseră toţă. 
Axhiereulii Naum scoase uă hărtie tipărită şi poleită, şi citi cu voce tare: Dă



„Auguste, care ai nume | 

| Biruincă de norodit 1) 

„+: Dati de Dumnedeii la lume; 
Esei întregii al lui isvodi. 

+ — Destul! strigă theologuliă, o cundştem ; şi poetulit care 
"a fitcut-o, de va fi acella care se crede, este ocara familliei 
Şa n6mului sei. | _ 

—:I face onnsre; vespunse arhiereulii Naum; fina că 
impăratulii Nicolae este protectorulii Românilor. alla cre- 
ştinilorii. | : 

„Părintele arhierei Naum, observă theologulii cu ironie, 
trage nădejde. de. Mitropolitii; şi va ajunge de șigur, fiind că are 

bani, şi mai allesii noroc; deci, fabulistul Alexandrescu die, 
cu drepti cuvântii: | 

"De cât multă minte, ştii că e mai Bine 
Să ai tot dauna unii dramii de norocă. î ! 

1 — Bravo, dascăl! strigară unii dintre cei indepedenţi. 

— Opinia publică însă este de opiniune contrarie; şi 

âtă cum respunde opinia publică . printr'uă parodie a acelley 
“Ode, Îmi daţă voie 'să vo citeseit? - 

— Citeşee, citeşee! strigară câţi-va, 
"Şi theologulii începu să declame: 

Anticristule barbare, 

| — Subjugătorii de norodii, ; 

- Aruncatii chiar din tartare, 

„Escă întregii al lui isvodii.. 

Abia citi prima, strofă, şi preşedintele i ridică parolă. . 

 theplogulii continuă citirea, şi preşedintele (isse, lovind tare pa. 

“ harulăi. cu. cuţitulii : 
o — Ridicăi şedinga, ! 

— Să plecăm! qisse arhiereulit Naum ; căci nebunulii 

acesta, ne dă de bellea. i. 
— Să plecăm! disseră toți, sculându-se. 
Theologulii se pusse peris. . . -: 

— Daca ştiam că o să ni șe e întâmple astă s sâră ceea ce 

ii 

DN a joi,
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ni :s'4, întâmplat, disse Nauw,.vă poftâmii.- may bine: la schitul meii. ..., unde am fi petrecut de minune; 'cu cuviâsele nâstre. — Pe viitorii aşa, vom face! disse Dionisie, . 3 — Corbii la Corbii nu'și seâte ochit. Piea, bine! observă teologuli;; .dar cu ce drepti m& faci nebunii, prea. cinstite părinte? SI . ui — Fiind că eset nebunii, ş'o să -te tvimiţii la Balamuc. ..— ÎN voii respunde cu Boileau:, pa 
Et tel y fait Phabile, et: nous traite de, fous, „Qui, sous le nom de age, est .le plus fou. de; totusi»: „ Care se traduce astfe]: . a ai Mal nebunii, e cellii ce să crede înţellepiă,: şi. care. nu. e decât unii Faxiseu.e. : Ia Pe, când păstorii eşiaii pe uşă, theologulii: le d voce tare; Ia CI IE „Val, vo! Fariseilor ! cari stricuraţi ţîntaruli Şi înghi- țiţI cămilla!. Veţi mai intra voi în. împerăţia cerurilor când voii intra ei în tagma vostră re e o Abia, plecasseră, şi Saudi afară uni Sgomoti; eraii cei patru Cral goniţi de theologulii, însoţiţi de, alţi şese, cari. nă- văleaii cu strigăte în salla unde cinasseră călugării, hotăriţă a face scandalii. 

— Ne-aii. scăpații. „din mână, disseră, ej; dâr nu vor scăpa şi de gura nâstră, |... ag Și plecară înfuriaţi.. a Duoi marturi assistasseră nevăduţă „Ia... celle descrise, ascunși după perdâoa ferestrei, unei. camere vecine : crai boe- ruli Căpăţină şi fiitorulii sei ginere. Ionclli, pe care “iii ier- tasse socru sei. a, 
Înştiinţatii de arhiereulii Meletie despre ospăculii din acea s6ră, lonellă vugă pe socru sei ală însoți la. ună: locii unde avea să vadă lucruui minunate; îşi. pote închipui. lectorul cât de mare a trebuit să fie “mirarea, şi indignarea ;boeruluj la vederea unui asemenea scandalii. Că — EX bine! tată, îllă Sntrebă Ionelli, Cum ţi se pare? -— T6tă evlavia am pierdut-o I „ — De căllugăui, negreşitii ; căci pe celle sânte nu le spurcă faptele Fariseilor, | ” 

psi 

! .) i 

isse c'uă 

“ Di
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— A avut dreptate Hristosii să gonâscă pe Farisel cu 
biciulii din templulă lui Solomon; cel pugin, daca nu sunt în- 
geri saii sâni, să fie Gmeni cu ruşine...., lucrând astfelii ca. 
stânga să nu ştie ce face drepta; fiind că sunt Capii Biseri- 
cei, fiind că sunt păstorii turmei lu Hristosă, şi. dati pildă 
rea, oilor cele păstoresci ; d'aceea ait pierdut cel mal mulți evla- 
via către celle sinte!“ 

A duoadi, 7 Decembrie 1848, cu tâtă, censura, şi cu toți 
spionii muscălescă, circula din mănă în măna uă satiră contra 
arhiereului Naum, pe cai Craii li bănuiaii să fi fost închis 
în camera, pe care voiail s'o ia cu assaltii în sâra trecută; şi 
ce era maj gravii, affirmait acei Crai în satira lor că Par fi prins; 
şi că voind ai rade barba, arhiereulii ar fi plătitii barba sa 
cu patru mil de galbeni... Scopulii berbanţilori era a des- 
considera, p'acelli arhierei: ca să nu se facă Mitropolit, după 
cum se audia; de şi Vodă Stirbei nu prea ținea elit contii 
de opinia publică; şi fâcea ceea cel dicta. interesul şi poli- 
tica sa, machiavelică, | 

“Reproduceni strofele celle may picante din acea satiră, ce 
purta titluli de Circulara unui Arhiereii către maak Şi mică 

' in tagma, căllugărâscă: 

M'adressesii in fine la tagma întrâgă, 
Voi ce purtaţi plette, bărbi şi haină ncgră; 
Cari nu ştiţi carte, cum nu atit nici eit, - 
Dar care în lume hondrăniți merei; 
Căci sunteţi chiemaţii puterii divine, 
Capii sîntei nâstre Biserici creştine, 
Dar nu şi alleşii cet dumnegeesci, 
Povăţuitorii obştei creştinesci, 

' Vo, lupi, şopirle, guşteri şi balauri, 
Ipocriţi căllugări, tăurei şi tauri, 
Vi se dă de ştire printr'acestă pitaci * 
Tuturor acellor ce ca mine faci, 
Că d'acu-'mainte s6ma să luaţi, 
La femei cochețte să nu vă mai daţi. 
(Când aveţi haremuri) căci daţi de belea;
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O păţiţi ca mine, vai de barba mea, -:- 
Duoă oca de aurii, galbeni ferecaţi, 
Plătiii sfinta'mi harbă ce'mi-o respectați... - Că nu era vorbă ceva de cârmită, " Când'ţi arăta, briciul, luciii ascuţiţi. 
Plesnea'mi de turbare, muriam de necadii; 
Dar cum eşă în lume ca Vlădică vast 7 
De aceea 6tă vă blagoslovescti, 
Și ca capii allii vostru vă povățuescii : 
Când vedeţi natura. că nu vă dă pace, 
Plecaţi pe la schituri, pe unde vă place... 
Ca să scăpați barba; căci vestea Sa dus 
Când so şti în lume d'un Viădieă tunsă. 

  

„CAPITOLU XXIV. 
INELLULU NUPȚIALU, 

In dioa de 8 lanuariit 1849 trey nunţi boeresci şi una țărrănescă, se făceati la uă moşie de lingă Bucuresci a boe- rului Căpătină, | 
Catinca, fata din casă a acestui boerii, cu care lectorul a făcut cunoştincă în Capitolulii XĂH, se mărita in acea, di cu logofătului Ion, isprămniceliulii după acea moşie ; căci și Catinca era tot din acelli satii, fata unui bietii sătâni scă- pătati. 

- Trecem peste oraţia ce se obicinuesce Ia asemenea hunţi :) şi care rechiamă timpii primitivi aj Romanilor: Scunpe şi plă- cute obiceiuri ce sai conservat, p'intre atâtea fuituny politice, din preună cu limbă, cu costu:ne, şi cu atâtea alte deprin- deri, ce attestă originea nâstră, 
Venim d'adreptulii la cununia Mirilor săteni, pe care o descrim de preferincă, ca, mai pittorescă, : 

  

“li 1) Vegi acea, oraţiă în collecitinaa de basme a D. luadeseu | 

1]
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In dioa nunței, collăcerit căllări cu bradulii verde, cu pi- 
stâle şi cu stâguri tricolore, cu collaci şi cu ploşei de vin 
atârnate de gâtii sait de oblinculia cailorii, precedaii două caze 
mari, cu câte patru bo, alle cărora cârne sunt vara, ornate cu floră 
de cămpii. Intrunulii din acelle două care era Miresa, cu flori 

la, capi şi în costumulii naţionali, atât de pitoresc, însoțită 
de mamă-sa, de bunică-sa şi de s6cra mare ; în celiii alti carrii 
eraii părinții Mirilorii cu bătrîni lori, moşi cu barbe albe, de Ja, 
80—90 de anni trecuţi. Flăcăi, mândrii ca bradulii ce purtaii, 

şi în midloculii lorii Mirele cu flore la căciulă, încurai micii 
lorii cal focoşi împrejurulii cellorii doue trăsure. În fine, unii 
cimpoierii, unii diblarii gun cobzară mergeaii înaintea trăsu- 
relorii, cântândii din gură şi din instrumente cânteculii ce se 
obicinueşce la assemenea împregiurare : 

Bine şâde doi cu di; 
Şi noi, pulcă, amânduoi! 

Flăcăil şi colăcerii descăreaii pist6lele lori, chiuind de ţi 
împuia audulii. 

Astii-felii ajunseră Mirii şi nuntaşii la Biserica din satulii 
M...., uă bisericuţă de lemnii, care rechiema locaşurile sânte 

din timpii primitivă aă ceeştinării acestorii terrâmuri, bine-cu- 

vântate de Dumnedei. Mi şedară în Biserică înaintea unei 
mese pusă sub policandru; câte unit sfeşnicii mare de lemni, . 

cu făclii aprinse, erai la drâpta şi la stânga mesei. Pe masă, 

era, crucea, evangeliul, cununiele şi paharulii cu vinii, 
Unii păstorii venerabilii, a căruia, consârtă occupa primulii, 

locii în stranele destinate pentru femei, începu serviciulii lo- 
godnei, şapol alii cununie. 

Mai întâiii, lu& inelele Mivilor, ducă inele simple c ca și 

templu, ca şi 6menii acellorii locui: obiceiii trecutii de ja Evrei, 

la Romani, şi de la Romani la Remâni; aceia purta, ineleli în 
mâna, dreptă, ş şi acestia, îl pârtă in mâna stângă Ast-fel i pârtă 

pînă adi strănepoţii lui Romulus, Romanii la începutii purtaiă toță 
inele de feri; însuşi triumfătorii, W'asupra capului cărbra, ţi- 
neaii lictorii uă corână de aură, purtaii în degetii ineltulti 
de feri. 

In me moria, acestui obiceiit, chiar în timpuli lui: Plinie 

x
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năturalistulă, bărbatul dida. nevestei slle, în dioa măritişu- Jul, unii inelii de ferii, simplu și fâră piatră; în timpulă lut 'Ter- tulian, inelul era de aurii sai de argiatii; iar inelală nup- țialit (annulus nuptialis) să lăsa după mârte aceluia care se desemna ca, mostenitorii sai successoriii. î 
Pâna naşilorii făclii apprinse, păstorul bine-cuvântă de trei ort capetele Mirilor; şi tămâind apoi după obiceiii, citi ru- găciunea prin care se chiamă bioe-cuvintarea lut Dumnede îi asupra Mirilor. 
Păstoruli luă apoi inellult bărbatului cu care făcu cruce pe chipnlii acestuia, Şi disse de trer out: | 
„LoOgodâscă-se robuli lui Dumnedeii I6n cu râba luţ Dumnedeii Ecaterina ; în numele tatălui, gală fiului, Pali sântului spirită; acum Şi pururea şi în veci de veci; amin! 
Si dândi inellult naşului, acesta îl pusse în mâna, drâptă a mirelut. 
Assemenea se urmă şi cu inellul Mireșsei, puindn”lii naşa, în degetulii finer. 
Dupe aceea naşuli schimbă inelele, dândi Miresei p'alli Mireluj, ŞI Mirelui p'allii Miressej. | | 
„Prin inellă, disse preotulii, s'a, daţii lui Josif domnia Egip- tului; prin innellii s'a măritu Daniili în Babilonia; prin inellt Sa arătatii adevărulii 'Pamariei; prin inelli în fine" părintele ceresci s'a îndurații către fiiul sei (omenirea) dicândă : „dați „inellii în drâpta lui (simbolulii puterii), şi junghiați vițelulii „cellii grasă (simbolul abonlangei), şi mâncândi să se vese- „l6scă toți.“ | | 
După terminarea, serviciului cununie, pe care toți îl cunoscii, şi este de prisosii a mai obosi cu acâsta pe lectori, păstorulii ţinu Mirilor următârea oraţie, care se obicinueşte mai cu s6mă pe la sate: 

„_ mMirilor, aţi auditii ce dice şi sântuli apostol Pavel, şi săntnlii apostolii I&n, fratele Domnului: că, omul nu 
pote trăi singuri în lume; şi d'aceea, Dumnedeii "i-a făcută lui întradinsă: socie, luată din câsta, lui; omuli e datorii s'0 iu- bescă, ca însuși trupulii sei, fiindă amenduoi unt trupă ; iar nevasta, să cinstescă pe bărbatii, bărbarulti țiindu % locii de frate
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mai mare şi de părinte; plecându-se muerea bărbatului, cum 

se plâcă Biserica, lut Christos; iar ceea ce dice apostolulit Pa- 
vel că femeea sa, se tâni de bărbaţii, nu se pâte înţelege'că 
bărbatulii să'și bată sau săşi necinstâscă nevasta; căci nici Hri- 
stosit „un batte Biserica, nici omuli nu batte trupulii seii, cil 
hrănesce silit îngrijasee. Apostolul Pavel a înțeles că fe- 
meea să cinstâscă pe bărbații, cum a cinstiti ca fată pe pă- 
rinţii e%, şi aceea dice Pavel: că şi bărbatulit şi femeea lasă 
pe părinţii lor, şi să lipescii unuli: de altul, ca prunculii de 
sinulii mamei, ca Hristos de Biserică; şi odată împreunaţi după 
lege, cum sunteţi voi acum, nimeni nu mai pâte săi desparţă, 
nică însuși Mitropolitul. | 

„Vedeţi, creştinilor, voi, cari staţi marturi la acâstă îpso- 
țire, că Hristos, bine-cuvântând din preună cu ucenicii lut şi 
cu maică-sa nunta de la Canna Galilei, şi începând minu- 
nele lui din dioa aceea, a voitii să arate prin acesta că băr- 
batulii trebue să se însoțescă cu femeea ce 'și alles la vremea 
hotărită, de Dnmnedeii, spre a se îmmulți 6meni pre pămînti, 
Şi a/lit stăpîni pe ellii, făcând pămentul roditor cu sudârea frun- 
ţil; căcă cu munca, trebue să câştige omulii hrana Ii; ine nu 
cerşindii de pomană, ca orbi sait ca caluoării, care trăescii 
ca trintonii cu mierea albinelor; iar călugării nu trăescii 
după lege, ci împrotiva legii; fiind că şi apostolii ait fost în- 
surață, şi Episcopii, si preoţii, şi diaconi! ati fostii însurați, 
atât la Ortodocși cum şi la Papistaşi, pînă la desbinarea Pa- 
pei de Patriarhulit; d'atunci capii Bisericei appusului aii ho- 
tărit, ca să fie preoţii neînsuraţi, ca să pâtă Papa să! aibă ca pe 
nişte militară ; căcă holteii mergi în foc orbesce, nelăsând în 
urma Jor nevastă şi copii; iar preoții de Biserica appusului 
aii rămas tot însuraţi ; şi aceea s'a păstrat (era Românâsci, 
pînă adi: fiind că în vechime, sub Domni ca Mircea Vodă și 
Mihai Vitezul, când 'Tătarii şi Turcii călcat țerra, preotulii 
lua crucea întruă mână, şi spata în alta, Şi mergea. de se 
lupta pentru cruce şi pentru moşie; căci şi preotulii are ţar- 
rina Îvă, şi nevasta lui, şi copii lui, cum ait și muncitorii, şi 
tîrgoveţii, şi Boerii, şi îl dore inima de holda lui, şi de casa 
lui, şi de copii lui, şi de nevasta lui.
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„Lat căllugăria a înfiinţat'o nisce "pusnică leneşi, cari le venia mal bine să Ş6dă cu burta la, sâre, decât să muncâscă; le venia bine a mânca d'a gata, ca trântorii mierea . albine- lor; şi ai amăgit pe cei prosti cu focul Iadului; casă le dea averile lor, desmoștenind pe copil lor, sub cuvintă ca să se râge călugării la Duwmnedeii pentru cei p&ccătoşă ; când Hris- tos a, is că ruga omului să fie tutălă Nostru, și să iubim pe aprâpele ca, pe Hristosti » Şi Să facem bine chiar cellor ce ne facii re, 
»Apot, fraţilor, ce caută călugărul în: lume ? Ducă-se în pustii, unde ai trăiţ pusnicii; trăâscă acolo cu burueni şi cu lă- custe; iar nu în Oraşă, cu tot ce e mai bunii pe lume, fără să fie folositori Gmenilor. Daca arii face toţi oamenii ce faci căllu- gării, trăind singuri Şi fără femel, apoi pămentulă s'ar pus- tii. Căci şi hearrele pădurelor , Şi passările cerului, şi pescit din Mare, Şi gingăniele duprin iarbă, şi chiar florile, tote vie. tățile de sub cerii şi din apă, după pământ şi de sub pă- mentii, se însoțescii Ia timpul lor, celle de uni felii cu celle de altii fellii ; şi să immulţescii, şi mărescit tote în limba lor puterea şi bunătatea luy Dumnegeii! | „De aceea, fraţilorii, cer ce Saii sculat acum trei luni cu stegulii dreptăţii Şalli frățier, cerând! tote câte le ştiţi, aceia, apostoli ai lui Ilristosti sunt! Si binecuvântat fie numele Jor în veci! 

— Amin! disseră cei de facă. 
„Şi vol asemenea, cari aţi fost martori la acâstă Însg- țire, fiii binecuvintaţi!.. 
— Anina! _ Mă 

| In timpul acesta, mulţi din flăcăi Şi fete învirtât hora, în curtea Bisericei, descărcând armele lor, Şi strigând: „Trăescă Mirii! | | Iar când vEdură, flăcăii duoă căllugărice, cari Yenisseră 

»— Aide, măieuțelor, ISpădă'ţă haina n€gră, şi puneţi la ureche flori de mir6să; c'aţi audit ce a dis moşii Popa ; şi ve- 
: pa , A . x > niță să jucăm ŞI să cântăm impreună :. |



166 

» „= Bine gede duol cu duol; :. vu. 
re Si noi, puică, amânduoi!.: - Ea II 
Ri rAsseră toți: col de fagă. ; în ni ci ii 

Na ! Tar: bietele maici, . lăcrămând, diceaii: în gândulii dor: 
„Ai cuvânti bieţii “creştini! căci căllugăria nu e după 

legea, lui .Hristosii şa Iul Moise ;. jar noă să ne ierte' Dumne- 
“deii pBecatele;, căci ne: am deşteptatii în chinovie legate prin 
jurământii; şi, fără vocea nostră, am călcatii jurământuli ; căci 

omulit e omit; şi Dumnedeii a disi: 

„Creşteţi şi vă îmmuițiţi.“ 

ÎNCREDERE. 
  „su 

"In aceeași di, 8 Tanuarit 1849, și tot la acea biserică, se 
cununsii: e 

| Agapia cu onellii, 
m "- “Marta cu Macarie, 
i “Elisa cu Iuliană. 

Iulianii fusesse şi elli căllugătii ; şi în timpulii Revolu- 
tiunit aruncasse rassa, şi se făcusse professore; însă numaj rasa 
o lepădasse, iar năravuli totii 'de căllugăru, căcă erâ unit iîn- 

ttigantii şi unit ipocritii de 'prima ordine; dar Elisa avea slăbiciune 
de elli, fiind că deschisese ochii pe densulii.. ăi 

Macarie, care era forte 'avută, cum să ştie, îndestră pe 
Elisa assigurându'i dota, într'unii immobilit. | 

Superiora Minodora murisse; şi Marta putu lepăda şi ea, 
rassa, cu binecuventarea axhiereului Meletie , 'care e să ştie că 
era părintele e. i 

Iuliăn şi Yonnelă scăpasseră de persecuția boerilor şi a, 

călugărilor prin infiuinga boerului Căpăţină, care ţinea de 
câsa 'Căimacanului dup'atunci. | 

Mulţi “din revoluționarii cei mal compromişi aflasseră adt- 
postii' în monăstirile de maici şi de părinți ; numai în mo- 
năstirea, X, unde Minodora fussesge superidră, se adăpostisseră 
vruă dece : amantele lori țineait ascunși în chilliele lor, hră- 

nindu'i ca pe nişce gâşce, şi ingrijindu'i ca pe nisce copii; pentru
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care şi amanți! lor se arătară forte recunoscători, depuind unii 
chiar viaga lor ca offrandă pe altarulit Venere... 

Cei mai junt, ca 'să desfide pe persecutori, şi ca, să facă 
hază, erai îmbrăcaţi în vestminte de suroui şi de maici, și tre- 
ceaii ca consângini ai amantelor lor. 

Insuși Ionellii a stat şi el vr'uă dece dille în acea mo- 
năstire în costumii de suroră; nu însă în chilia: Agapiei, ci a 
unei bătâne, confidenta acestia; iar Agapia a ştiutii a; ţine 
în respectă, strămutându-se în chilia Martei. E 

Astfel erai p'atunci obiceiurile călugărilor; astădi sia: 
schimbat mult, încât am putea dice că cuvioşi şi cuvi6se, daca, : 
nu sunt angel, sunt oameni, cel puțin.... a 

Ne remâne a dice câte-va vorbe despre amăgitorulă in- 
fortunatei Evghenia, cu care lectorulii a făcut cunoştinţă în |. 
Capitolulii III. A a P 

„ Când se dusse onellii în mâptea a doua ca să %cobâre | 
mâncarea în închis6rea lui (ce era uuii pucii de piatră unde 
se assigura averea monăstirii, în timpi critic) află: pe neno- ; 
rocitulii mortii: îşi sfărămasse capulit d'o piatră, în căderea sa. 

“ Nenorocita Evghenie a murit esaltată, * 
Agapia, şi Marta, amice intime de pensionații, trăesci şi ;; 

al ifericite cu bărbaţii lor; iar biata Elisa a fostii silită a se. 
despărți de bărbatuli ei, omii intriganti, gelosi: şi brutală, - 

Fine...


